
VOORWAARDEN  BROMFIETSVERZEKERING
BFP 304

ONDERDEEL A. ALGEMEEN

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In de zin van de verzekering wordt verstaan onder:
1. bromfiets: het op het verzekeringsbewijs omschreven motorrijtuig met een

cilinderinhoud minder dan 50cc.;
2. fiets: de op het verzekeringsbewijs omschreven fiets met hulpmotor, dan wel een

fiets met elektrische trapondersteuning;
3. Unigarant:  Unigarant N.V. Postbus 50.000 RP Hoogeveen als gevolmachtigde van

UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. te Hoogeveen;
4. schadegebeurtenis: een voorval of een reeks met elkaar verband houdende

voorvallen waardoor een aanspraak op schadevergoeding ontstaat.
Uitsluitend voor de onderdelen A, B en C wordt in de zin van de verzekering verstaan
onder:
5. verzekerde:

a. verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten;
b. de door verzekeringnemer gemachtigde bestuurder (zie beperking in artikel 14.3
en uitsluiting in artikel 15.3.b).

6. Premiecategorie: de premietarieven voor deze verzekering zijn gebaseerd op 5
leeftijdscategorieën, te weten leeftijd van:
1. 50 jaar en ouder (laagste premiecategorie);
2. 30 jaar tot en met 49 jaar;
3. 24 jaar tot en met 29 jaar;
4. 19 jaar tot en met 23 jaar;
5. 16 jaar tot en met 18 jaar (hoogste premiecategorie).
Indien, op basis van de leeftijd van de bestuurder een hogere premiecategorie van
toepassing zou moeten zijn, gelden ingrijpende beperkende condities (zie artikel 14.3).

ARTIKEL 2 GRONDSLAG
Het door verzekeringnemer ondertekende verzekeringsbewijs en de door hem gegeven
verklaringen vormen de grondslag van de verzekering.

ARTIKEL 3 VERZEKERINGSGEBIED
De verzekering is van kracht in Nederland en in de landen waarvoor de groene kaart
geldig is.

ARTIKEL 4. VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERDE
Verzekerde moet:
1. a. een schadegebeurtenis en alle belangrijke omstandigheden die hiermee te maken

hebben binnen 3 dagen melden:
b. bij schade het schadeaangifteformulier ingevuld en ondertekend aan Unigarant

zenden;
c. na totaal verlies van de bromfiets of de fiets de originele aankoopnota met

daarop vermeld het frame- en motornummer van de bromfiets aan Unigarant
zenden;

d. alle ter zake ontvangen bescheiden aan Unigarant doorzenden;
e. alle door of namens Unigarant gevraagde inlichtingen of documenten verstrekken

en alle door of namens Unigarant gegeven aanwijzingen opvolgen;
f. Unigarant de mogelijkheid bieden de schade te onderzoeken voordat herstel

plaatsvindt;
g. zich onthouden van alles wat de rechten van Unigarant kan benadelen.

Verzekerde is niet verplicht  in geval van een strafrechtelijke veroordeling hoger
beroep in te stellen;

2. bij vermissing van een tegen diefstal verzekerde bromfiets hiervan direct Unigarant
op de hoogte stellen en aangifte doen bij de politie en -indien de bromfiets is
voorzien van Datatag - bij Datatag;

3. bij vermissing van het verzekeringsplaatje aangifte doen bij de politie.
ARTIKEL 5. ALGEMENE UITSLUITINGEN
Van de verzekering is uitgesloten schade ontstaan:
1. tijdens het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden met de bromfiets;
2. terwijl de bestuurder niet in het bezit was van een voor de bromfiets wettelijk

voorgeschreven bromfietscertificaat of rijbewijs;
3. tijdens gebruik van de bromfiets voor bezorg- of koerierswerkzaamheden, of indien

de bromfiets hiervoor is aangepast;
4. indiende bestuurder op het moment van het ongeval waardoor de schade is ontstaan

verkeerde onder invloed van alcoholhoudende drank, of enig bedwelmend of
opwekkend middel, op grond waarvan het besturen van de motor door de wet of
overheid is verboden;

5. nadat de bromfiets een technische wijziging heeft ondergaan die in strijd is met de
wettelijke bepalingen, zoals het opvoeren;

6. of verergerd door grove schuld of opzet van verzekerde of met diens toestemming;
7. indien verzekerde zijn verplichtingen als omschreven in artikel 4 niet is nagekomen.
Dubbele verzekering;
indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op
uitkering op grond van enig andere verzekering, al dan niet van oudere datum, is deze
verzekering pas in de laatste plaats geldig. Alleen die schade zal voor uitkering in
aanmerking komen welke het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aan-
spraak zou kunnen maken. Dit geldt niet voor een uitkering op basis van de ongevallen-
verzekering.

ARTIKEL 6. DEKKING TERRORISMERISICO
Voor schade, ongevallen en rechtsbijstand als gevolg van terrorisme, kwaadwillige
besmetting en/of preventieve maatregelen, en handelingen of gedragen ter voorberei-
ding daarvan, hierna, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het “terrorisme-
risico” is de schadevergoeding/dekking beperkt tot een uitkering zoals omschreven in
het Clausuleblad terrorisme van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorisme N.V.. De afwikkeling van schademelding op grond van het terrorismerisico
geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.. Het clausuleblad
terrorismedekking en het bijbehorende Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. zijn op 12 juni 2003
gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam respectievelijk onder
nummer 78/2003 en onder nummer 79/2003.

ARTIKEL 7. AANVANG EN BEEINDIGING VAN DE VERZEKERING
1. De dekking gaat in op de datum als op het verzekeringsbewijs vermeld en eindigt op

30 april 2005.
2. Unigarant kan de verzekering beëindigen door opzegging aan verzekeringnemer, met

inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, indien:
a. een schade is aangemeld, tot 2 maanden na beëindiging van schadebehandeling,.
b. verzekerde de verplichtingen als omschreven in artikel 4 niet of niet ten volle
nakomt.

3. De cascodekking eindigt automatisch nadat Unigarant een schade-uitkering op
basis van totaal verlies van de bromfiets heeft gedaan.

4. Indien de bromfiets wordt verkocht aan iemand die in een hogere premiecategorie
valt (art.1.5), wordt de verzekering beëindigd. Unigarant verleent dan pro rata
premierestitutie onder aftrek van € 8.50 administratiekosten.



ARTIKEL 8 (VER)KOOP VAN DE BROMFIETS
Het is alleen mogelijk om een bromfietsverzekering over te schrijven op naam van iemand
die in dezelfde of lagere premiecategorie valt (artikel 1.6). De bromfietsverzekering loopt
dan door ten behoeve van de nieuwe eigenaar, mits deze binnen 5 dagen aan Unigarant
de persoonlijke gegevens opgeeft. De administratiekosten bedragen e 8,50. Indien de
nieuwe eigenaar niet in dezelfde of lagere premiecategorie valt of de premie niet onderling
wenst te verrekenen, verleent Unigarant, na inlevering van het verzekeringsplaatje,
premierestitutie aan verzekeringsnemer (onder aftrek van € 8,50 administratiekosten).

ARTIKEL 9 PREMIE
1. De premie, waaronder tevens worden verstaan de kosten en assurantiebelasting, dient

uiterlijk binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd zijn, in bezit van Unigarant te zijn.
2. Bij achterwege blijven van premiebetaling stuurt Unigarant een schriftelijke mededeling

dat de dekking vervalt. De verplichting tot het betalen van de premie blijft bestaan. De
dekking wordt
1 dag na ontvangst van de premie en de incassokosten hersteld. Schaden die zich
voordoen in de periode dat de dekking was vervallen blijven uitgesloten.

3. Indien Unigarant besluit de premie te innen (in of buiten rechte) dan komen alle
daarmee gemoeide kosten voor rekening van verzekeringnemer.

Restitutie van premie (onder aftrek van € 8,50 administratiekosten) vindt uitsluitend plaats
nadat het verzekeringsplaatje is ingeleverd en na diefstal nadat het proces verbaal is
overgelegd. Indien een schade-uitkering is gedaan vindt geen premierestitutie plaats.

ARTIKEL 10. SCHADEREGELING
1. Indien de omvang van de schade niet in onderling overleg tussen verzekerde en

Unigarant wordt geregeld, zal deze zonodig door een door Unigarant aan te wijzen
deskundige worden vastgesteld.

2. Unigarant zal het schadebedrag binnen 14 dagen na ontvangst van alle
schadedocumenten betalen. Heeft echter de schade betrekking op vermissing of
diefstal, dan geldt een wachttijd van 30 dagen vanaf de dag van aanmelding van de
schade bij Unigarant.

3. Verzekerde is verplicht alle rechten welke hij/zij ter zake van de schade tegenover
anderen mocht hebben, schriftelijk aan Unigarant over te dragen.

4. Verzekerde kan de bromfiets na beschadiging niet aan Unigarant overdragen. In geval
van vermissing van de bromfiets is verzekerde verplicht, alvorens tot uitkering van
schade wordt overgegaan, de eigendom van de bromfiets bij akte aan Unigarant over
te dragen.

5. Ieder recht op schadevergoeding vervalt indien verzekerde niet binnen 6 maanden
nadat Unigarant de vordering geheel of gedeeltelijk schriftelijk heeft afgewezen,
hiertegen - eveneens schriftelijk - in verzet komt.

ARTIKEL 11. GESCHILLENREGELING
Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Voor klachten en/of geschillen die
betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming, inhoud of uitvoering van deze
overeenkomst kunt u zich wenden tot onze directie. Indien het antwoord  van de directie
niet bevredigend voor u is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut
Verzekeringen, Postbus 93560,
2509 AN Den Haag. Deze kan een bindend advies over uitbrengen aan de partijen. Indien
u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingprocedure, of u vindt de
behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de
bevoegde rechter.

ARTIKEL 12. REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS
De bij de aanvraag van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door
Unigarant gebruikt bij het beoordelen van acceptatie van de verzekering van de aanvraag,
het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en ten behoeve van
fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor
u relevante producten en diensten. Als u geen prijs stelt over dergelijke informatie, dan
kunt u dit schriftelijk aan ons melden.

ONDERDEEL B. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 13. DEKKING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
1. Met voorbijgaan aan hetgeen elders in deze voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt

deze verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) gestelde eisen te voldoen.

NIET VERZEKERD IS:
2. aansprakelijkheid voor schade die is toegebracht aan verzekerde;
3. aansprakelijkheid van hen die niet door verzekerde zijn gemachtigd om gebruik te

maken van de bromfiets of fiets.

ARTIKEL 14. SCHADEVERGOEDING
Unigarant beslist - zonder toestemming van verzekerde - of en in hoeverre derden
schadeloos worden gesteld. Vergoed wordt maximaal het in de W.A.M. bepaalde bedrag,
of een hoger bedrag, voor zover dit krachtens een in het buitenland geldende verplichte
verzekering is voorgeschreven.

VERHAAL VAN SCHADE OP VERZEKERINGNEMER OF BESTUURDER
Unigarant zal een krachtens de W.A.M. of soortgelijke wet verleende schadevergoeding,
tezamen met de rente en kosten, verhalen op:
1. verzekeringnemer, indien een uitsluiting van toepassing is of de schade is veroorzaakt

nadat de dekking is geëindigd;
2. de bestuurder, indien de bestuurder niet door verzekerde gemachtigd was om gebruik

te maken van de bromfiets;
3. verzekeringnemer, indien de schade is veroorzaakt door een bestuurder die valt in een

hogere premiecategorie (artikel 1.6) dan waarvoor premie is betaald. Het door
Unigarant te verhalen bedrag bedraagt maximaal € 2.000,- eventueel vermeerderd met
rente en kosten.

4. verzekeringnemer, indien het verzekeringsplaatje is gebruikt voor een andere bromfiets
dan voor deze verzekering is opgegeven, tenzij het plaatje eerder als vermist is
aangegeven bij de politie.

ONDERDEEL C. DIEFSTAL EN BESCHADIGING BROMFIETS

Dit onderdeel is uitstuitend van toepassing indien dit op het verzekeringsbewijs is
aangegeven en daarvoor premie is betaald. Voor een fiets , zoals omschreven in artikel
1.2, geldt voor de diefstal en beschadigingsdekking, onderdeel D.

ARTIKEL 15. DEKKING
Diefstal
Verzekerd is schade ontstaan door:
1. a. diefstal en ‘joyriding’, alsmede schade aan de bromfiets ontstaan gedurende de

periode waarin deze aan verzekerde ontnomen is geweest;
b. een al dan niet geslaagde, aantoonbare, poging tot diefstal van de bromfiets of

van enig onderdeel daarvan.
Diefstal van de bromfiets is uitsluitend verzekerd indien de bromfiets op slot was gezet
met zowel het standaard slot als een ART- met kwalificatie categorie 3 goedgekeurd
slot (zie www.stichtingART.nl) Als bewijs daarvan dienen alle originele sleutels
overgelegd te worden.
Een verloren sleutel dient vervangen te worden door een door de slotenfabrikant
geleverde nieuwe sleutel. Unigarant dient van de vervanging van de sleutel op de
hoogte te worden gesteld. Indien niet alle overgelegde sleutels gefabriceerd zijn door
de fabrikant van de sloten, geldt een extra eigen risico van € 300,-.

Diefstal + Beschadiging
Verzekerd is schade ontstaan aan de bromfiets door:
2. a. de onder 15.1 genoemde gebeurtenissen;

b. aanrijding of enig andere van buitenkomende gebeurtenis.

NIET VERZEKERD IS:
3. a. beschadiging (artikel 15.2.b) indien de bromfiets niet direct na aanschaf als eerste

eigenaar bij Unigarant volledig casco is verzekerd;
b. schade overeenkomstig artikel 15.2.b indien de bestuurder op de schadedatum

jonger was dan 19 jaar;
c. schade aan banden en schade als gevolg van slijtage of waardevermindering;
d. (diefstal-) schade ontstaan nadat de bromfiets is ontvreemd en verzekerde niet

aannemelijk kan maken dat de sleutels zorgvuldig zijn bewaard  (onzorgvuldig
bewaren is bijvoorbeeld het achterlaten van de sleutel(s) in kleding in een
garderobe of kleedlokaal);

e. schade ontstaan door verduistering.

ARTIKEL 16. SCHADEVERGOEDING
1. In geval van beschadiging van de bromfiets worden de herstelkosten vergoed tot ten

hoogste de door een onafhankelijke expert vastgestelde dagwaarde van de
bromfiets onmiddellijk voor de schadegebeurtenis, inclusief de ter verzekering
opgegeven accessoires, onder aftrek van de waarde van de restanten na de
schadegebeurtenis en het bedrag aan eigen risico.

2. Betaling van het verzekerde reparatiebedrag, onder aftrek van het bedrag aan eigen
risico, vindt rechtstreeks plaats aan de reparateur. Indien de schade niet wordt
hersteld, vergoedt Unigarant 50% van de door een door Unigarant aangewezen
deskundige getaxeerde kosten van herstel exclusief de BTW, onder aftrek van 50%
van het eigen risico.

3. Indien de herstelkosten hoger zijn dan de uitkomst van de berekening volgens lid 1 van
dit artikel, zonder aftrek van eigen risico, dan is er sprake van totaal verlies. In dat
geval wordt de schadevergoeding gebaseerd op het verzekerd bedrag onder aftrek
van 1,2% voor elke volledig verstreken maand vanaf de aankoopdatum door de eerste
eigenaar van de bromfiets minus de waarde van de restanten en het eigen risico.

4. Indien de op basis van lid 3 van dit artikel berekende schadevergoeding lager is dan
de dagwaarde van de bromfiets onmiddellijk voor de schadegebeurtenis vindt
vergoeding plaats op basis van dagwaarde. In dat geval wordt vergoed de
dagwaarde minus de waarde van de restanten en het eigen risico.

5. In geval van totaal verlies door diefstal worden de kosten van Datatag en installatie
daarvan niet vergoed.

EIGEN RISICO
6. Van toepassing is een eigen risico van 11% van het schadebedrag per

schadegebeurtenis, met een minimum van € 150,-.
7. Uitsluitend voor invalidenwagens geldt een vast eigen risico van € 150,- per

schadegebeurtenis.

ONDERDEEL D. DIEFSTAL EN BESCHADIGING FIETS MET HULPMOTOR

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing indien dit op het verzekeringsbewijs is
aangegeven, daarvoor premie is betaald en er eveneens een verzekering is gesloten
voor onderdeel B.

ARTIKEL 17. OMVANG VAN DE VERZEKERING
1. Indien volgens het verzekeringsbewijs uitsluitend (WA) diefstal is verzekerd: Schade

aan de fiets door diefstal van de fiets. Diefstal van de fiets is uitsluitend verzekerd
indien de fiets op slot was gezet met een ART-goedgekeurd slot met kwalificatie
minimaal categorie 2. Als bewijs daarvan dienen alle originele sleutels overgelegd te
worden. Een verloren sleutel dient vervangen te worden door een door de
slotenfabrikant geleverde nieuwe sleutel. Unigarant dient van de vervanging van de
sleutel op de hoogte te zijn gesteld;

2. Indien volgens het verzekeringsbewijs zowel  (WA) diefstal als beschadiging is
verzekerd: schade aan de fiets door diefstal, aanrijding of een ander van buiten
komend onheil;

ARTIKEL 18. ZORGPLICHT EN VERPLICHTINGEN NA SCHADE
Verzekeringnemer is verplicht op straffe van verlies van rechten uit deze overeenkomst
alle voorzorgen te nemen ter voorkoming van verlies of schade aan de fiets, door;
- het aan de fiets gemonteerde slot te gebruiken op de wijze waarvoor het is

ontworpen. Bij kabel-, ketting- en beugelsloten betekent dit het vastzetten van het
frame aan een aard- of nagelvast voorwerp;



- de fietssleutels zorgvuldig te bewaren en niet onbeheerd achter te laten.
Na schade moet verzekeringnemer:
- de schadegebeurtenis en alle belangrijke omstandigheden die hiermee te maken

hebben binnen drie dagen melden;
- de originele sleutels van het slot over te leggen, waarvan minimaal 1 sleutel

gebruikssporen dient te vertonen en waarvan de nummers moeten overeenkomen
met de geregistreerde nummers. Het risico van verzending van de fietssleutels is
voor rekening van verzekeringnemer;

- het verzekeringsbewijs en de aankoopnota aan Unigarant te zenden;
- Unigarant meteen in kennis te stellen indien de fiets wordt teruggevonden;

ARTIKEL 19. UITSLUITINGEN
Van de verzekering is uitgesloten schade:
1. slijtage:

die bestaat uit herstelkosten van slijtage, eigen gebrek, onvoldoende onderhoud,
alsmede schade bestaande uit waardevermindering;

2. banden en onderdelen:
aan banden, bel, jasbeschermers, kabels, kettingkast, snelbinder en verlichting;

3. krassen:
door krassen en schrammen, tenzij door hetzelfde ongeval ook andere schade aan
de fiets is ontstaan;

4. verhuur:
ontstaan tijdens gebruik voor verhuur;

5. gebruik slot:
indien de fiets niet op slot stond of indien het slot niet gebruikt werd op de wijze
waarvoor het ontworpen is;

6. nakomen van de verplichtingen:
ontstaan als gevolg van het niet nakomen.

ARTIKEL 20. EIGEN RISICO
Er is een eigen risico van  € 25,- per schadegebeurtenis van toepassing.
Dit eigen risico is uitsluitend van toepassing ingeval:
- van schadevergoeding voor beschadiging van de fiets;
- de schadevergoeding gelijk is aan de oorspronkelijke catalogusprijs van de fiets en

de schadevergoeding geschiedt in contanten.

ARTIKEL 21. SCHADEVERGOEDING
1. Waardevaststelling van de fiets

In geval van totaal verlies van de fiets wordt als waarde van de fiets aangehouden
de aanschafprijs van de fiets volgens de originele aanschafnota tot ten hoogste de
catalogusprijs op het moment van aanschaf,  inclusief de waarde van het ART
goedgekeurde slot.
Na 3 jaar gerekend vanaf de aanschafdatum wordt de onderstaande afschrijving
toegepast:
indien het verschil tussen de schadedatum en de aanschafdatum:
- minder is dan 4 jaar, 25%;
- groter is dan 4 jaar, maar minder dan 5 jaar 50%.
Daarna vindt schadevergoeding plaats op basis van dagwaarde.

2. Schadevergoeding bij beschadiging
Vergoed worden de reparatiekosten verminderd met het eigen risico, tenzij deze
kosten hoger uitkomen dan het verschil tussen de overeenkomstig lid 1 van dit
artikel vastgestelde waarde van de fiets en de waarde van de restanten na de
schadegebeurtenis. Indien de schade kleiner is dan € 250,- mag verzekerde de
schade direct laten repareren en de gespecificeerde reparatienota aan Unigarant zenden.

3. Schadevergoeding in natura
Indien er sprake is van totaal verlies en de fiets:
- door verzekeringnemer nieuw is gekocht en;
- niet ouder is dan 3 jaar en:
- de verzekering gesloten is via een rijwielhandelaar
vindt de eerste 3 jaar na aanschaf van de fiets schadevergoeding  plaats door
levering van een vergelijkbare fiets. De schade vergoeding tot ten hoogste de
waardevaststelling overeenkomstig lid 1 wordt rechtstreeks overgemaakt aan de
rijwielhandelaar bij wie de verzekering is gesloten.

4. Schadevergoeding in contanten
Indien er sprake is van totaal verlies en de fiets:
- door verzekeringnemer niet nieuw gekocht is, of;
- ouder is dan 3 jaar, of;
- de verzekering niet is gesloten via een rijwielhandelaar
vindt schadevergoeding overeenkomstig de waardevaststelling overeenkomstig lid 1
plaats aan verzekerde.

5. Opbrengst restanten
Indien er sprake is van restanten, zal de opbrengst daarvan in mindering worden
gebracht op de uitkering.

6. Subrogratie
Door betaling van schade zullen de rechten van verzekeringnemer tot het bedrag
van betaling overgaan op Unigarant;

7. Cessie
Verzekeringnemer is verplicht, indien Unigarant dit wenst, alle rechten welke hij
terzake van de schade tegenover anderen mocht hebben schriftelijk aan Unigarant
over te dragen;

8. Expertise
Indien de schade of de dagwaarde van de fiets niet in onderling overleg kan worden
vastgesteld, zal deze door een door Unigarant voor zijn rekening te benoemen
deskundige worden vastgesteld;

9. Beëindiging na totaal verlies
Na een schadevergoeding op basis van totaal verlies vervalt de verzekering zonder
restitutie van premie.

ONDERDEEL E. VERHAALSRECHTSBIJSTAND

Deze rubriek is uitsluitend verzekerd indien dit op het verzekeringsbewijs is
aangegeven en daarvoor premie is betaald.

ARTIKEL 22. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1. Met betrekking tot Verhaalsbijstand wordt bedoeld met verzekerde:

a. de verzekeringnemer;
b. de door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van bromfiets;
c. degene die met die bromfiets worden vervoerd;
d. de nabestaanden, als bedoeld in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek, van de

hiervoor genoemde personen met betrekking tot vorderingen krachtens
wetsartikel;
e. de eigenaar van de bromfiets.

2. ANWB BV
ANWB BV, Postbus 425, 7900 AK Hoogeveen, in deze polis te noemen ANWB BV.
Voor de uitvoering van deze verzekeringsdekking hebben wij uitsluitend aan ANWB BV
aangewezen.

ARTIKEL 23. DEKKING
1. Deze verzekering dekt:

a. het verlenen van rechtsbijstand bij het verhalen van een door verzekerde geleden
zaak- en/of letselschade door een verkeersongeval waarbij de bromfiets is
betrokken of door een van buitenkomend onheil waarbij de bromfiets werd
beschadigd;

b. het verlenen van rechtsbijstand bij strafvervolging terzake van een met de
bromfiets begane verkeersovertreding of begaan verkeersmisdrijf met ongeval als
gevolg en  mits de strafvervolging door betaling van een afkoopsom niet kon/kan
worden voorkomen en een goede afloop van de strafzaak een gunstige invloed
heeft op de civiele belangen van verzekerde;

c. de kosten van rechtsbijstand, zoals in artikel 24 lid 2 omschreven, die direct
verband houden met, onder lid 1 en 2 van dit artikel, genoemde juridische
kwesties;

d. het risico van onvermogen van een wettelijke aansprakelijke derde, zoals
omschreven in artikel 26;

2. Indien ANWB BV meent dat rechtsbijstand een redelijke kans op succes heeft,
verleent zij aan verzekerde rechtsbijstand. Als succes in redelijkheid niet wordt
verwacht, doet ANWB BV daarvan gemotiveerd mededeling aan verzekerde;

3. ANWB BV verleent geen rechtsbijstand indien het bedrag van de te verhalen schade
lager is dan € 150,-;

4. Indien ANWB BV een zaak in behandeling neemt zal zij eerst een regeling in der
minne nastreven;

5. ANWB BV mag -indien zij dit wenst tegen cessie- het bedrag dat overeenkomt met
het belang van de zaak ten aanzien waarvan krachtens deze verzekering dekking
bestaat aan verzekerde vergoeden, waarmee de voor deze uit de verzekering
voortvloeiende rechten ter zake zijn vervallen.

ARTIKEL 24.  VERZEKERDE KOSTEN
1. Noodzakelijkerwijze te maken kosten van rechtsbijstand zijn verzekerd indien en

voor zover deze:
a. het bedrag van € 23.000,- per persoon per gebeurtenis niet te boven gaan;
b. verbonden zijn aan verzekerde rechtsbijstand.

2. Onder kosten van rechtsbijstand wordt verstaan:
a. de kosten van onderzoek en behandeling door ANWB BV;
b. de honoraria en verschotten van de advocaat, de procureur, de deurwaarder en

andere door ANWB BV ingeschakelde deskundigen, voor zover verzekerde geen
vergoeding kan verlangen op grond van de artikelen 591, 591a en 592 van het
wetboek van Strafvordering of een overeenkomstige wettelijke bepaling van
buitenlands recht en voorzover die kosten niet op een wettelijk aansprakelijke
derde zijn te verhalen;

c. de proces- en gerechtskosten, alsmede de kosten van arbitrage en bindend
advies, waaronder niet wordt begrepen afkoopsommen, boetes en andere bij
wijze van straf opgelegde maatregelen;

d. de kosten van getuigen;
e. de kosten van de tegenpartij, voor zover zij krachtens een rechterlijke uitspraak,

een arbitraal vonnis of een bindend advies ten laste van verzekerde komen;
f. de reis- en verblijfkosten van verzekerde wiens persoonlijk verschijnen door een

buitenlandse rechterlijke instantie wordt gelast en wel:
- voor reiskosten een retour eerste klas per trein of boot, dan wel,
- oor zover niet duurder, per vliegtuig,
- de verblijfkosten tot ten hoogste € 115,- per dag;

3. ANWB BV mag de kosten van rechtsbijstand rechtstreeks aan de
belanghebbende(n) betalen;

4. Indien bij een proces, arbitrage of bindend advies de tegenpartij tot vergoeding in de
kosten wordt veroordeeld, komt het bedrag van deze kosten ten gunste van ANWB
BV;

5. Bij een groepsactie door verscheidene belanghebbenden is ANWB BV slechts
gehouden tot vergoeding van de kosten van rechtsbijstand in verhouding van het
aantal betrokken verzekerden tot het aantal betrokken actievoerenden, echter tot
een maximum van € 23.000,-.

6. De kosten die een verzekerde op een ander kan verhalen, worden niet vergoed. Als
die ander weigert deze kosten te voldoen, betaalt de ANWB BV deze aan de
verzekerde als voorschot. De verzekerde moet deze kosten aan de ANWB BV
terugbetalen zodra deze alsnog aan hem zijn voldaan. De ANWB BV helpt bij het
verhalen van de kosten.

ARTIKEL 25. ONVERMOGEN
Vergoed wordt, een bedrag van maximaal € 500,- per persoon per schadegebeurtenis
voor de materiële schade waarvoor krachtens deze verzekering recht op rechtsbijstand
geldt. Dit voor zover de schade niet:
- op een wettelijk aansprakelijke derde verhaalbaar is en
- uitsluitend een gevolg is van diens onvermogen en
- niet op een andere wijze verhaalbaar is.

ARTIKEL 26. UITSLUITINGEN
Niet verzekerd is:
1. een geschil over alle onderdelen van deze gehele verzekeringsovereenkomst en de

uitvoering daarvan;



2. verhaalsrechtsbijstand indien verzekerde een voor hem uit de verzekering
voortvloeiende verplichting niet is nagekomen.
Hiervan is in ieder geval sprake indien:
a. verzekerde de zaak -buiten de in artikel 27 vermelde termijn-  heeft gemeld;
b. verzekerde zonder uitdrukkelijke toestemming van ANWB BV een advocaat heeft

ingeschakeld;
c. verzekerde zich, na aanmelding van de zaak, zonder uitdrukkelijke toestemming van

ANWB BV, tot de tegenpartij heeft gewend;
3. verhaalsrechtsbijstand indien de bestuurder in een hogere premiecategorie valt dan

waarvoor premie is betaald;
4. opzettelijk handelen van verzekerde. In een strafzaak is hiervan sprake als opzet

(mede) ten laste wordt gelegd; de kosten van rechtsbijstand zullen alsnog worden
vergoed indien uit het in kracht van gewijsde gegane vonnis blijkt dat geen
veroordeling wegens opzet volgde;

5. ten aanzien van het verlenen van rechtsbijstand, het geven van juridische adviezen, het
vergoeden van kosten of van een geldelijke zekerheid waarvoor uit hoofde van een
andere verzekering, al dan niet van oudere datum, dekking bestaat.

ARTIKEL 27. MELDING VAN EEN ZAAK
Zodra verzekerde kennis draagt van een schade waaraan hij rechten uit deze verzekering
wil ontlenen, dient hij ten aanzien daarvan:
1. Alle van belang zijnde feiten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 jaar na

ongevalsdatum, schriftelijk aan ANWB BV mee te delen. Verzekerde machtigt door
deze mededeling ANWB BV tot het behartigen van zijn belangen.

2. Alle ontvangen stukken zo spoedig mogelijk onbeantwoord aan ANWB BV door te
zenden;

3. Zijn volle medewerking aan ANWB BV of de door haar ingeschakelde advocaat of
andere  deskundige te verlenen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraar
kan schaden.

ARTIKEL 28. VERVALTERMIJN
Indien ANWB BV of de ingeschakelde advocaat definitief een afwijzend standpunt heeft
ingenomen, omdat een redelijke kans op succes ontbreekt of krachtens deze verzekering
ten aanzien van schade jegens een verzekerde geen verplichting voortvloeit, vervalt elk
recht uit deze verzekering 1 jaar na de dag waarop verzekerde van dit standpunt kennis
kreeg of heeft kunnen krijgen.

ARTIKEL 29. GESCHILLEN
Indien ANWB BV met verzekerde van mening verschilt over verhaalbaarheid van de
schade, respectievelijk het aanwenden van rechtsmiddelen of wanneer verzekerde een
aanbod tot minnelijke schikking niet aanvaardbaar acht, dan heeft hij het recht de kwestie
voor rekening van ANWB BV voor te leggen aan een door hem aan te wijzen advocaat.
De kosten van dit éénmalige advies komen voor rekening van ANWB BV. Indien de
advocaat de mening van rechthebbende deelt, dan kan ANWB BV de zaak al dan niet zelf
verder behandelen. Indien de advocaat de mening van ANWB BV deelt, dan kan de
verzekerde de zaak op eigen kosten voortzetten. Verzekerde is verplicht de definitieve
uitslag van de zaak, binnen een maand nadat de zaak is beëindigd aan de ANWB BV toe
te zenden. Indien uit het resultaat blijkt dat verzekerde (gedeeltelijk) in het gelijk is gesteld,
dan worden de kosten alsnog (in verhouding tot het bereikte resultaat) vergoed door
ANWB BV.
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ONDERDEEL F. ONGEVALLENVERZEKERING

Deze rubriek is uitsluitend verzekerd indien dit op het verzekeringsbewijs is aangegeven
en daarvoor premie is betaald.

ARTIKEL 30. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Met betrekking tot Ongevallenverzekering wordt bedoeld met;
1. verzekerde:

a. verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten;
b. de door verzekeringnemer gemachtigde bestuurder;
c. degene die met die bromfiets wordt vervoerd;

2. ongeval:
een plotseling onvrijwillig van buitenkomend, rechtstreeks op het lichaam inwerkend
geweld.

Artikel 31. OMVANG VAN DE DEKKING
De verzekering geeft recht op uitkering van de overeenkomstig artikel 26. te berekenen
bedragen, wanneer een verzekerde:
1. overlijdt ten gevolge van een ongeval met de bromfiets;
2. geheel of gedeeltelijk invalide blijft ten gevolge van een ongeval met de bromfiets;
3. schade heeft aan kleding of helm, echter uitsluitend indien de schade is ontstaan

tijdens een (aantoonbaar) ongeval met de bromfiets.
De verzekering geeft tevens dekking voor een ongeval tijdens op- en afstappen, het
tanken van brandstof en het onderweg verrichten van noodreparaties aan de bromfiets.
Geen aanspraak op deze dekking kan worden gedaan indien verzekerde tijdens het
ontstaan van de schade de wettelijk verplichte helm niet droeg.

Artikel 32. UITGEKEERD WORDT:
1. bij overlijden: €  3.000,- per verzekerde;
2. bij blijvende invaliditeit maximaal € 30.000,- per verzekerde per schadegebeurtenis.
3. bij invaliditeit een percentage van het verzekerd bedrag volgens artikel 25.2 dat

overeenkomt met het percentage invaliditeit volgens A.M.A. richtlijnen;
4. bij reeds bestaande invaliditeit: het verschil in percentage invaliditeit als in artikel

25.2. aangegeven, bepaald voor en na het ongeval tot een maximum van € 30.000,-
per verzekerde per schadegebeurtenis;


