
 
SCHADEVERZEKERING VOOR BESTUURDERS VAN 

MOTORRIJTUIGEN (SBM 2003) 
 

ALGEMENE BEPALINGEN   
 
ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING 
In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 
1.  motorvoertuig: 
 het motorrijtuig dat door verzekerde wordt gebruikt:  

a. ten behoeve van het verrichten van arbeid voor verzekeringnemer;  
b. voor het verrichten van diensten voor verzekeringnemer in verband met een door verzekeringnemer 
  aanvaarde opdracht, die gelijk te stellen zijn met de activiteiten sub a.  

2.  rijden onder invloed: 
  het rijden c.q. verkeren onder invloed van alcoholhoudende drank of een bedwelmend of opwekkend middel    
 zodanig dat de bestuurder niet in staat moet worden geacht het motorvoertuig naar behoren te kunnen besturen. 
 Hiervan is in ieder geval sprake indien het alcoholpercentage van de adem hoger is dan 220 microgram alcohol     
 Per liter uitgeademde lucht of indien het alcoholpercentage in het bloed hoger is dan 0,5 milligram alcohol per      
 milliliter bloed; 
3.  verzekeraar: 
 Voogd & Voogd Verzekeringen, Postbus 14, 3240 AA Middelharnis als gevolmachtigde van UVM 

Verzekeringsmaatschappij N.V. Postbus 50.000 7900 RP Hoogeveen; 
4.  verzekerde: 

werknemer van verzekeringnemer als bestuurder van het onder punt 1. bedoelde motorrijtuig en tijdens het 
gebruik als omschreven.  Met werknemer wordt gelijkgesteld degene als bedoeld in lid 4 van artikel 7:658 BW.;  

5.  verzekeringnemer:  
        verzekeringnemer als werkgever van verzekerde of een daarmee gelijk te stellen gezagsverhouding 
 
ARTIKEL 2. GRONDSLAG 
Het door de verzekeringnemer ondertekende aanvraagformulier en de direct of later door hem verstrekte inlichtingen 
en gegeven verklaringen vormen de grondslag van de verzekering. 
 
ARTIKEL 3. AANVANG EN BEEINDIGING  
aanvang: 
1. De dekking gaat in op de datum zoals op het polisblad vermeld te 00.00 uur. 
beëindiging door verzekeringnemer: 
2.     Verzekeringnemer kan de met stilzwijgende verlenging gesloten verzekering beëindigen door opzegging ten 

 minste 3 maanden voor de contractsvervaldatum per aangetekende brief aan verzekeraar.   
beëindiging door verzekeraar 
3. Verzekeraar kan de verzekering beëindigen door opzegging aan verzekeringnemer, met inachtneming van een 

opzegtermijn van 14 dagen, indien: 
a.  een schade is aangemeld. Opzegging kan geschieden tot 2 maanden na beëindiging van de 
    schadebehandeling; 

 b.  verzekerde de verplichtingen niet of niet ten volle nakomt; 
 c.  Verzekeraar de verzekering naar aanleiding van door verzekeringnemer verstrekte inlichtingen niet wil 

verlengen; 
 d.  Verzekeraar de verzekering op de hoofdpremievervaldag niet wil verlengen. 
 
ARTIKEL 4. PREMIE 
De premie, waarin begrepen de kosten en assurantiebelasting dient uiterlijk op de 28ste dag nadat zij verschuldigd is 
in het bezit te zijn van verzekeraar. Indien dit niet het geval is, biedt de verzekering, zonder dat daartoe een 
ingebrekestelling nodig is, daarna geen dekking meer. Indien de premie alsnog wordt voldaan gaat de dekking weer 
in de dag nadat het verschuldigde is ontvangen.  

 
ARTIKEL 5. HERZIENING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN 
Verzekeraar heeft het recht de per contractsvervaldatum de premie en/of de voorwaarden aan te passen. 
Verzekeringnemer zal vóór die vervaldag over de wijziging schriftelijk worden ingelicht. Indien verzekeringnemer niet 
akkoord gaat met de aanpassing van de verzekering kan de verzekering, mits er geen schade is geweest, tot 14 
dagen na de hoofdpremievervaldag beëindigd worden zonder dat er premie verschuldigd is. 

 
 
 
 



ARTIKEL 6. SCHADEREGELING 
1. Voorzover de omvang van de schade en de hoogte van de kosten niet in onderling overleg worden geregeld, 

zullen deze door een deskundige, aan te wijzen door verzekeraar, worden vastgesteld. 
2.  Verzekeringnemer is verplicht, indien verzekeraar dit wenst, alle rechten welke hij ter zake van de schade 

tegenover anderen mocht hebben, schriftelijk aan verzekeraar over te dragen. 
3. Unigarant heeft de leiding in de schaderegeling en in de eventueel daaruit voortvloeiende procedures. 
4. Elke vordering tot vergoeding van schade vervalt indien verzekeringnemer niet binnen 6 maanden nadat  

Unigarant die vordering geheel of gedeeltelijk schriftelijk heeft afgewezen, hiertegen -eveneens schriftelijk - in 
verzet komt. Volhardt Unigarant daarna in de afwijzing, dan vervalt elke vordering indien verzekeringnemer niet 
binnen 3 maanden tegen deze hernieuwde afwijzing in verzet komt. 

andere verzekering: 
5. Indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade op 

grond van enige andere verzekering of voorziening, al dan niet van oudere datum, wordt alleen die schade 
vergoed, die het bedrag van de vergoeding krachtens die andere verzekering of voorziening te boven gaat.  

 
ARTIKEL 7. GESCHILLENREGELING 
Klachten over de uitvoering van deze overeenkomst moeten eerst aan verzekeraar worden voorgelegd. Indien het 
oordeel van verzekeraar niet bevredigend is, kan verzekerde zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut 
Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. 

 
OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 

 
  
ARTIKEL 8. VERZEKERINGSGEBIED 
De verzekering is van kracht in Nederland en in de overige landen waarvoor de groene kaart geldig is. 
 
ARTIKEL 9. VERPLICHTINGEN  
Verzekeringnemer of verzekerde moet bij schade: 
1. terstond, maar in ieder geval binnen 14 dagen, een schade bij verzekeraar melden en het schade-

aangifteformulier (Europees model) ingevuld en ondertekend aan verzekeraar zenden; 
2. alle ter zake ontvangen bescheiden direct aan verzekeraar doorzenden; 
3. alle door of namens verzekeraar gevraagde inlichtingen direct verstrekken en alle door of namens verzekeraar 

gegeven aanwijzingen direct opvolgen; 
4. zich onthouden van alles wat de rechten van verzekeraar kan benadelen. Verzekerde is niet verplicht in geval van 

een strafrechtelijke veroordeling hoger beroep in te stellen; 
 
ARTIKEL 10. ALGEMENE UITSLUITINGEN 
Van de verzekering is uitgesloten schade ontstaan: 
wedstrijden: 
1. tijdens het verblijf op racebanen, circuits e.d. en tijdens het oefenen voor of deelnemen aan snelheids-,    
 regelmatigheidsritten of –wedstrijden; 
rijbewijs: 
2. terwijl verzekerde niet in het bezit was van een geldig voor het betreffende motorvoertuig wettelijk 
 voorgeschreven rijbewijs. Deze uitsluiting geldt niet bij het verstrijken van de geldigheidsduur, tenzij de leeftijd 
 van zeventig jaar is bereikt. Terwijl verzekerde op grond van een rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid ontzegd; 
molest: 
3. tijdens gebruik van de auto bij oorlog of daarmee in feite overeenkomende toestand of bij onlusten waarbij  
 gebruik gemaakt wordt van vuurwapens met als doel het bestaande gezag omver te werpen; 
atoomkernreacties: 
4. door atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan; 
opzet: 
5. veroorzaakt of vergroot als gevolg van opzettelijk wederrechtelijk handelen of nalaten van verzekerde, dan wel is  

veroorzaakt met goedvinden van verzekerde; 
verplichtingen 
6.    indien verzekeringnemer zijn verplichtingen als omschreven in artikel 9. niet is nagekomen. 
       Verzekeraar zal zich niet beroepen op artikel 276 van het Wetboek van Koophandel (eigen schuld van 

verzekerde), behalve wanneer de onder artikel 10.6. genoemde uitsluiting van toepassing is; 
schade aan motorvoertuigen van verzekeringnemer of diens werknemer 
7. schade aan motorvoertuigen die eigendom zijn van 
 a. verzekeringnemer; 
 b. een werknemer van verzekeringnemer. 
eigen risico en no-claim 
8.    niet vergoed wordt het eigen risico dat op basis van een verzekering elders wordt ingehouden alsmede het      
   financieel verlies door wijziging van premie als gevolg van een schade. 
 



ARTIKEL 11. VERZEKERD IS: 
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van verzekeringnemer voor schade van verzekerde ontstaan door een ongeval 
met: 
1.    het motorvoertuig; 
2.    een aan het motorvoertuig gekoppelde aanhangwagen of zijspan; 
3. de door het motorvoertuig vervoerde zaken, voorzover de schade niet door de aard van de zaken is veroorzaakt, 
alsmede opgelopen terwijl verzekerde: 
4.     zich in of op het motorvoertuig bevindt; 
5.     in/op of uit/van het motorvoertuig stapt; 
6.     het motorvoertuig in- of uitlaadt; 
7.     brandstof tankt; 
8.  onderweg een (nood)reparatie aan het motorvoertuig verricht of in de onmiddellijke nabijheid behulpzaam is of in  

de naaste omgeving daarvan hulp inroept. 
 
ARTIKEL 12. SCHADEVERGOEDING  
Verzekerd is vergoeding, tot maximaal het op het polisblad genoemde bedrag van schade.    
Vergoed wordt: 
1.  a. de materiële schade en/of personenschade; 
 b. de immateriële schade (smartegeld) als omschreven in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de 

 kosten als omschreven in artikel 6:96 l l lid 2 en artikel 6:107 van het Burgerlijk Wetboek; 
 c. de kosten van geneeskundige behandeling; 
 d. de schade aan of het verlies van hem toebehorende, met het motorvoertuig vervoerde privé-zaken tot het  
  bedrag van de reparatiekosten respectievelijk tot de waarde van de zaken onmiddellijk vóór de gebeurtenis    
  onder aftrek van de opbrengst van de restanten, voorzover deze zaken niet tot enige handelsvoorraad  
      behoren of geacht kunnen worden speciale voorzieningen of accessoires te zijn; 
2.  de schade door het derven van levensonderhoud, op de voet van artikel 6:108 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek 
  aan de personen als genoemd in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek. 
Vergoed worden bovendien de kosten, voorzover die met toestemming of in opdracht van verzekeraar zijn gemaakt. 
 
ARTIKEL 13.  BEPERKING VAN DE DEKKING 
Het deel van de schade dat het gevolg is, of is toe te rekenen aan bijzondere omstandigheden komt niet voor 
vergoeding in aanmerking. Dit geldt in ieder geval voor: 
        a.   het rijden onder invloed; 
 b.   het niet dragen van de voorgeschreven veiligheidsgordels. 
Niet vergoed wordt schade -zie het bepaalde in artikel 6.5.- die voor vergoeding in aanmerking komt krachtens enige 
andere verzekeringsovereenkomst of voorziening. 
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