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Algemene Voorwaarden SBM 2006 
 
Artikel 1 Vereiste van onzekerheid 
Deze overeenkomst beantwoordt – tenzij partijen 
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen – aan het vereiste 
van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 B.W., indien en 
voor zover de door verzekerde of een derde geleden schade 
op vergoeding waarvan jegens verzekeraar resp. een 
verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een 
gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten 
van de verzekering onzeker was dat daaruit schade was 
ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden 
nog zou ontstaan. 
 
Artikel 2 Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
a) Verzekeringnemer 
Verzekeringnemer als werkgever van de verzekerde. 
b) Verzekerde 
De werknemer van verzekeringnemer als bestuurder, in- of 
opzittende van het onder lid c bedoelde motorrijtuig. Met 
werknemer wordt gelijkgesteld degene als bedoeld in lid 4 
van 7.658 B.W. 
c) Motorrijtuig 
Het motorrijtuig dat door verzekerde ten behoeve van het 
verrichten van arbeid voor verzekeringnemer wordt gebruikt. 
 
Artikel 3 Omvang van de dekking 
De verzekering dekt, tot maximaal het in de polis genoemde 
verzekerde bedrag, de aansprakelijkheid van de 
verzekeringnemer volgens 7:658 B.W. en/of de 
schadevergoedingsplicht van de werkgever op grond van de 
contractuele relatie tussen werkgever en werknemer, 
gebaseerd op redelijkheid en billijkheid, voor de 
personenschade en zaakschade die een verzekerde lijdt als 
gevolg van een ongeval met het motorrijtuig gedurende de 
looptijd van deze verzekering. 
Onder zaakschade wordt ook verstaan het verlies van no-
claim resp. verlaging van de bonus-malustrede op de 
autopolis van de werknemer. 
 
Artikel 4 Verzekeringsgebied 
De verzekering is uitsluitend van kracht in Europa en de 
landen grenzend aan de Middellandse Zee. 
 
Artikel 5 Uitsluitingen 
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor 
schade: 
a) aan het motorrijtuig van verzekeringnemer en/of de 
werkgever; 
b) die voortvloeit uit het deelnemen aan snelheidsritten en 
wedstrijden en alle andere wedstrijden, met uitzondering van 
betrouwbaarheids-, puzzel-, oriëntatie-, regelmatigheids- en 
behendigheidsritten, waarbij het snelheidselement niet 
bepalend is, die uitsluitend binnen Nederland worden 
gehouden en waarvan de duur niet langer is dan 24 uur; 
c) veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit 
atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reactie is 
ontstaan; 
d) veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, 
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en 
muiterij. 
Genoemde vormen van molest worden nader gedefinieerd in 
de tekst, welke door het Verbond van Verzekeraars in 
Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank in ‘s-Gravenhage is 
gedeponeerd; 
e) die voor een verzekerde het beoogde of zekere gevolg is 
van zijn handelen of nalaten; 

 
 
 
 
f) veroorzaakt terwijl de verzekerde: 
1 niet in het bezit is van een voor het besturen van het 
motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs; 
2 op grond van een rechterlijke uitspraak niet tot het 
besturen van het motorrijtuig bevoegd is; 
g) ontstaan terwijl de verzekerde ten tijde van het 
verkeersongeval krachtens artikel 8 WVW (gebruik van 
alcohol of van een andere stof die de rijvaardigheid 
beïnvloedt) verboden was of zou zijn het motorrijtuig te 
besturen. De verzekeraars zal op deze uitsluiting geen 
beroep doen indien het Openbaar Ministerie op grond van de 
richtlijnen voor het strafvervolgingsbeleid de verzekerde een 
transactievoorstel doet of zou hebben gedaan. 
De onder f en g genoemde uitsluitingen gelden niet indien 
verzekeringnemer aantoont dat de daarin bedoelde 
omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil 
hebben voorgedaan en dat hem daarvan geen enkel verwijt 
valt te maken. 
 
Artikel 6 Samenloop van verzekeringen 
Indien blijkt dat de door deze verzekering gedekte 
aansprakelijkheid eveneens onder een andere verzekering is 
gedekt of daaronder zou zijn gedekt indien de onderhavige 
verzekering niet zou hebben bestaan of niet van oudere 
datum zou zijn geweest dan de andere verzekering, geldt de 
onderhavige verzekering als verschil in voorwaarden en 
verzekerd bedrag van die andere verzekering. Een eigen 
risico van die andere verzekering wordt niet vergoed. 
 
Artikel 7 Verplichtingen in geval van schade 
a) Schademeldingsplicht 
Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de 
hoogte is van een gebeurtenis die voor verzekeraar tot een 
uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo 
spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan verzekeraar te 
melden. 
Hiervoor dient de verzekeringnemer of de tot uitkering 
gerechtigde de verzekeraars zo spoedig mogelijk in het bezit 
te stellen van het volledig ingevulde en ondertekende 
schadeaangifteformulier dat hem ter beschikking is gesteld. 
Verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde is verplicht 
desverlangd een schriftelijke en door hem zelf ondertekende 
verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de 
schade over te leggen 
b) Schade-informatieplicht 
Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn 
verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle 
inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor 
verzekeraar van belang zijn om zijn uitkeringplicht te 
beoordelen. 
c) Medewerkingsplicht 
Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn 
verplicht: 
1 hun volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat 
de belangen van verzekeraar zou kunnen benadelen; 
2 alle correspondentie, dagvaardingen en andere stukken 
onverwijld aan de verzekeraars door te zenden; 
3 zonder voorafgaande toestemming van de verzekeraars 
zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid, 
het voeren van onderhandelingen of het aangaan van 
schikkingen. 
d) Sanctie bij niet nakomen verplichtingen 
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend 
indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde een 
of meer van bovenstaande polisverplichtingen niet is 



nagekomen, voor zover daardoor de belangen van 
verzekeraar zijn benadeeld. 
Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien 
verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de hiervoor 
onder a, b en c genoemde verplichtingen niet is nagekomen 
met het opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de 
misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. 
 
Artikel 8 Verval van rechten 
a)Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van 
een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de 
aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering 
gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is 
geworden. Niettemin verjaart de rechtsvordering bij 
verzekering tegen aansprakelijkheid niet voordat zes 
maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de 
verzekering dekking verleent, binnen de voor deze geldende 
verjarings- of vervaltermijn is ingesteld. 
b)De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke 
mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. 
Een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang 
van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de 
aanspraak erkent, hetzij bij aangetekende brief 
ondubbelzinnig heeft medegedeeld de aanspraak af te 
wijzen onder eveneens ondubbelzinnige vermelding van het 
in lid 3 vermelde gevolg. 
c)In geval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door 
verloop van twaalf maanden. 
 
Artikel 9 Schaderegeling 
De verzekeraar is belast met de regeling en vaststelling van 
de schade. Zij heeft het recht verzekerden rechtstreeks 
schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Zij 
zal daarbij de belangen van verzekeringnemer in het oog 
houden. 
 
Artikel 10 Premie en voorwaarden 
a) De verzekeringnemer dient de premie, daaronder 
begrepen de kosten en de assurantiebelasting, vooruit te 
betalen op de premievervaldatum. 
b) Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet 
uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het 
betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder 
dat een nadere ingebrekestelling door de verzekeraar is 
vereist geen dekking verleend ten aanzien van alle 
gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. 
c) Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig 
betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de 
vijftiende dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer na 
de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is 
uitgebleven. 
d) De dekking wordt weer van kracht op de dag dat het 
verschuldigde is ontvangen en geaccepteerd. Onder het 
verschuldigde wordt in dit verband ook verstaan de 
eventuele rente en zowel de gerechtelijke als 
buitengerechtelijke invorderingskosten. Blijft de 
verzekeringnemer in gebreke, dan hebben de verzekeraars 
het recht de verzekering te beëindigen wegens wanbetaling. 
e) De in de polis genoemde premie is een voorschotpremie, 
welke (mede) is gebaseerd op het aantal werknemers in 
dienst van verzekeringnemer. Telkens binnen 3 maanden na 
het verstrijken van enig kalenderjaar zal verzekerde door 
middel van een door Voogd & Voogd Verzekeringen te 
verstrekken formulier opgave doen van het aantal 
werknemers (uitzendkrachten, inleenkrachten, parttimers en 
stagiaires en andere niet in dienst zijnde personen 
inbegrepen) per 31 december van dat kalenderjaar. De 
nieuwe voorschotpremie wordt aan de hand van deze 
opgave berekend. De definitieve premie voor de verstreken 

periode is het gemiddelde van de voorschotpremie van de 
verstreken periode en de voorschotpremie van het nieuwe 
verzekeringsjaar. Het verschil tussen de definitieve premie 
en de voorschotpremie wordt verrekend, tenzij dit minder 
bedraagt dan 5 % van de voorschotpremie. Indien de 
verzekering in de loop van een kalenderjaar is ingegaan zal 
de naverrekening naar rato van de duur van de verzekering 
in het ingangsjaar ten opzichte van het gehele jaar 
plaatsvinden. Indien verzekeringnemer in gebreke blijft met 
het doen van de hiervoor bedoelde opgave, dan zijn 
verzekeraars gerechtigd de definitieve en de nieuwe 
voorschotpremie naar eigen inzicht vast te stellen, met een 
maximale verhoging van 30%. 
f) In geval van beëindiging van de verzekering heeft de 
verzekeringnemer recht op restitutie van de premie over de 
termijn waarvoor de verzekering niet meer van kracht is. Dit 
recht komt de verzekeringnemer niet toe in geval van 
beëindiging wegens opzet de verzekeraars te misleiden. 
g) Indien de verzekeraars de premie en/of voorwaarden voor 
verzekeringen als deze wijzigen, hebben zij het recht die 
gewijzigde premie en/of voorwaarden op deze verzekering 
toe te passen met ingang van de eerste premievervaldatum 
na invoering van de wijziging(en). Indien de verzekeraars 
van dit recht gebruik maken ontvangt de verzekeringnemer 
hiervan schriftelijke mededeling. 
Indien de verzekeringnemer niet binnen 30 dagen na deze 
mededeling de verzekering schriftelijk opzegt, dan wordt hij 
geacht met de herziening in te stemmen. De mogelijkheid 
van opzegging van de verzekering komt de 
verzekeringnemer niet toe indien: 
- de wijziging van premie en/of voorwaarden voortvloeit uit 
wettelijke regelingen/bepalingen of wijzigingen daarin en/of 
- de wijziging een verlaging van de premie en/of een 
uitbreiding van de dekking inhoudt. 
 
Artikel 11 Einde van de verzekering 
De verzekering eindigt: 
a) per de contractsvervaldatum indien door één der partijen 
aan de andere partij uiterlijk 2 maanden voor deze datum de 
verzekering schriftelijk is opgezegd; 
b) per premievervaldatum nadat de verzekeraars de 
voorwaarden van verzekering en/of de premie conform 
artikel 10 lid d hebben aangepast en de verzekeringnemer 
binnen de gestelde termijn schriftelijk heeft geweigerd met de 
aanpassing akkoord te gaan. 
Vindt de weigering van de verzekeringnemer plaats na de 
desbetreffende premievervaldatum, dan eindigt de 
verzekering op het tijdstip van de weigering; 
c) indien de verzekeraars de verzekering beëindigen wegens 
wanbetaling. 
 
Artikel 12 Geschillen 
Alle geschillen die uit deze overeenkomst mochten 
voortvloeien, zullen worden onderworpen aan de uitspraak 
van de bevoegde rechter te Rotterdam, behoudens hogere 
voorziening. 
 


