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Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Al-
gemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen.
Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene
Begripsomschrijvingen. Een aantal aanvullende begrippen leg-
gen wij in het eerste artikel van deze verzekering uit.
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Algemeen

Artikel
1 Aanvullende begripsomschrijvingen

In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:

1. Aanhanger
Een caravan, een aanhangwagen met maximaal 4 wielen of
een daarmee gelijk te stellen object.

2. Accessoires
De onderdelen van het motorrijwiel die:
- niet tot de standaarduitrusting behoren en
- in, op of aan het motorrijwiel kunnen worden bevestigd

en/of daarvan kunnen worden verwijderd.
Niet tot de accessoires rekenen wij:
a. de onderdelen waarvan de bevestiging of de verwijde-

ring gevolgen heeft voor de (rij)technische staat van het
motorrijwiel doordat:
- bij het aanbrengen of verwijderen van de onderde-

len een of meer andere aanpassingen aan het motor-
rijwiel moeten plaatsvinden;

- bij het aanbrengen of verwijderen onderdelen moe-
ten worden vervangen;

b. mobiele telecommunicatieapparatuur die in, op of aan
het motorrijwiel is bevestigd of wordt meegevoerd.

3. Kleding
Kleding, schoeisel en helm.

4. Motorrijwiel
Het motorrijtuig dat op het polisblad staat vermeld en:
- waarvoor een Nederlands kentekenbewijs is afgegeven,
- waarvoor voor het besturen een rijbewijs voor de cate-

gorie A is vereist en
- dat uitsluitend is bestemd en ingericht voor vervoer van

personen.
Tot het motorrijwiel behoren:
- de onderdelen van de standaarduitrusting die aan, op of

in het motorrijwiel zijn bevestigd,
- de onderdelen waarmee in de standaarduitvoering van

het motorrijwiel verandering is aangebracht en
- voor zover deze is/zijn meeverzekerd, de aanhanger

en/of het zijspan.
5. Verzekerde

a. U, de eigenaar, de houder, de bestuurder en de passa-
giers van het motorrijwiel;

b. de werkgever van de personen die onder a staan om-
schreven, wanneer deze op grond van artikel 6:170 van
het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor de schade
die door de verzekerde is veroorzaakt.

Artikel
2 Geldigheidsgebied

De verzekering is geldig binnen Europa, op de Azoren, Madei-
ra, de Canarische Eilanden en in de Aziatische en Afrikaanse
landen die grenzen aan de Middellandse Zee.
Voor de WA-dekking geldt de verzekering echter niet voor de
landen die op uw Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs
(groene kaart) zijn doorgehaald.

Artikel
3 Einde van de verzekering

1. Naast de bepalingen die in artikel 4 van de Algemene
Voorwaarden zijn opgenomen, eindigt deze verzekering
ook wanneer het motorrijwiel:
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a. gewoonlijk in het buitenland wordt gestald;
b. een buitenlands kenteken gaat voeren.
U moet ons hiervan direct op de hoogte brengen.

2. Opschorting van de dekking in verband met buitenge-
bruikstelling is niet mogelijk.

Artikel
4 Tijdelijke vervanging van het motorrijwiel

In de tijd dat het motorrijwiel voor onderhoud of reparatie tij-
delijk buiten gebruik is, bieden wij ook dekking voor een ver-
vangend, gelijkwaardig motorrijwiel dat niet uw eigendom is.

De aansprakelijkheidsdekking

Artikel
5 Omvang van de dekking

1. Deze verzekering wordt geacht aan de eisen die in de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.)
worden gesteld te voldoen.

2. Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid van de ver-
zekerden voor schade die met of door het motorrijwiel aan
personen en/of zaken wordt toegebracht, tot maximaal het
verzekerde bedrag per gebeurtenis.

3. Vindt de gebeurtenis plaats in een land dat behoort tot het
geldigheidsgebied, waar op grond van een met de W.A.M.
overeenkomende wet een hoger maximum bedrag is voor-
geschreven, dan geldt dat hogere bedrag ook voor deze ver-
zekering.

4. Wij bieden ook dekking voor de aansprakelijkheid voor
schade die aan personen en/of zaken is toegebracht:
a. met of door een aanhanger die aan het motorrijwiel is

gekoppeld;
b. met of door een aanhanger die niet meer aan het motor-

rijwiel is gekoppeld, maar niet veilig buiten het verkeer
tot stilstand is gekomen;

c. met of door een aanhanger die niet meer aan het motor-
rijwiel is gekoppeld en veilig buiten het verkeer tot stil-
stand is gekomen. In dat geval is de aansprakelijkheid
alleen gedekt als hiervoor geen dekking bestaat onder
een andere verzekering, al dan niet van oudere datum
en de andere verzekering ook geen dekking biedt als
deze verzekering niet zou bestaan;

d. tijdens het bij wijze van vriendendienst met het motor-
rijwiel slepen van een ander motorrijtuig.
De schade die is toegebracht aan het gesleepte motor-
rijtuig en aan de personen en zaken die zich daaraan,
daarin of daarop bevinden is van deze dekking uitge-
sloten;

e. met of door zaken die worden vervoerd met het motor-
rijwiel en/of de aanhanger die aan het motorrijwiel is
gekoppeld en:
- zich daaraan, daarin of daarop bevinden,
- daar vanaf of daaruit vallen of
- daar vanaf of daaruit zijn gevallen;

f. door passagiers die zich in of op het motorrijwiel be-
vinden of daar in-, op-, uit- of afstappen.

Artikel
6 Dekking voor schade aan eigen voertuigen

1. Particuliere voertuigen
Wij bieden dekking voor schade die door een fout van de
feitelijke bestuurder is toegebracht met of door het motor-
rijwiel aan een ander motorrijtuig of een aanhanger waar-
van u, uw echtgeno(o)t(e) en/of degene met wie u in ge-
zinsverband samenwoont, particulier bezitter of houder is.
Dit op voorwaarde dat het motorrijwiel en het voertuig
waaraan schade is veroorzaakt hoofdzakelijk door de eerder
genoemde personen worden bestuurd of gebruikt.
De dekking geldt ook voor de eventuele waardeverminde-
ring die ontstaat door de schade aan het betreffende voer-
tuig.

2. Bedrijfsvoertuigen
Wij bieden dekking voor schade die door een fout van de
feitelijke bestuurder is toegebracht met of door het motor-
rijwiel aan een ander motorrijtuig of een aanhangwagen
waarvan uw eigen bedrijf bezitter of houder is. Wij verle-
nen geen dekking voor de bedrijfsschade en/of waardever-
mindering.

3. Uitsluitingen
De dekking die in lid 1 en 2 van dit artikel staat omschre-
ven geldt niet voor:
a. schade aan het motorrijwiel;
b. schade aan een aanhanger of zijspan die/dat is gekop-

peld aan het motorrijwiel dat de schade veroorzaakt;
c. schade die is toegebracht in de gebouwen of op de ter-

reinen die bij uw bedrijf horen.

Artikel
7 Borgstelling

1. Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om de
schade te vergoeden, heeft de verzekerde bij een gedekte
gebeurtenis recht op verstrekking van een waarborgsom van
maximaal € 50.000,-. Deze waarborgsom verstrekken wij
wanneer een bevoegde overheidsinstantie deze verlangt
voor de vrijlating van een verzekerde, de teruggave van zijn
rijbewijs of de opheffing van een beslag dat is gelegd op het
motorrijwiel.

2. Als de verzekerde de verstrekking van de waarborgsom
accepteert, machtigt hij ons onherroepelijk daarover te be-
schikken zodra deze wordt vrijgegeven. Hij aanvaardt ook
de verplichting om alle medewerking te verlenen om volle-
dige terugbetaling te verkrijgen.

3. De verzekerde moet het bedrag van de waarborgsom zo
spoedig mogelijk terug betalen, maar in ieder geval binnen
1 jaar nadat de waarborgsom is verstrekt.

Artikel
8 Kosten ter voorkoming en vermindering van scha-

de

Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om de schade
te vergoeden, bieden wij dekking voor de onkosten die de ver-
zekerde maakt om schade te voorkomen of te verminderen in de
zin van artikel 283 van het Wetboek van Koophandel. Er moet
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dan wel sprake zijn van een gebeurtenis die onder de dekking
van deze verzekering valt.
De vergoeding bedraagt maximaal € 500.000,- per gebeurtenis.

Artikel
9 Vervoer van gewonden

Wij bieden dekking voor schade aan of verontreiniging van de
bekleding van het motorrijwiel, die ontstaat als de verzekerde
kosteloos personen vervoert die bij een ongeval gewond zijn
geraakt.

Artikel
10 Aanvullende uitsluitingen

Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn
opgenomen, gelden de volgende bepalingen.
Wij verlenen geen dekking voor schade die is ontstaan:
1. tijdens:

a. het rijden op racebanen, circuits en dergelijke;
b. het oefenen voor of het deelnemen aan races;
c. het deelnemen aan snelheidswedstrijden.
Wij bieden wel dekking tijdens het deelnemen aan:
a. betrouwbaarheids- of puzzelritten;
b. behendigheidsritten, voor zover deze geheel binnen

Nederland worden gereden, onder toezicht van de
KNMV of de FIM;

2. tijdens verhuur of leasing van het motorrijwiel;
3. tijdens het gebruik van het motorrijwiel voor koeriersdien-

sten;
4. als de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig

wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het motorrijwiel.
Deze uitsluiting geldt niet wanneer:
a. de bestuurder onopzettelijk heeft nagelaten om na het

einde van de geldigheidsduur zijn rijbewijs te laten ver-
nieuwen. Als de bestuurder 70 jaar of ouder is, mag in
dat geval de geldigheidsduur niet langer zijn verlopen
dan 1 jaar;

b. de bestuurder minder dan 3 maanden voor de gebeurte-
nis is geslaagd voor het rijvaardigheidsexamen, maar
het rijbewijs nog niet is uitgereikt;

c. de feitelijke bestuurder:
- het motorrijwiel bestuurt onder toezicht en
- voldaan is aan de wettelijke eisen voor het onder

toezicht besturen van een motorrijwiel en
- de toezichthouder les geeft zonder daarvoor beta-

ling te ontvangen;
5. als de feitelijke bestuurder niet bevoegd is een motorrijtuig

te besturen op grond van een wet of een onherroepelijke
rechterlijke uitspraak;

6. wanneer uit het Kentekenregister van de Rijksdienst voor
het Wegverkeer blijkt dat het kenteken van het motorrijwiel
op het moment van de gebeurtenis niet op uw naam geregi-
streerd stond.
Deze uitsluiting geldt niet wanneer u ons de afwijkende te-
naamstelling hebt gemeld en wij die tenaamstelling hebben
geaccepteerd.

Ook verlenen wij geen dekking voor de aansprakelijkheid voor:

8. personenschade die is toegebracht aan de bestuurder van
het motorrijwiel waarmee het ongeval is veroorzaakt;

9. schade die is veroorzaakt door een persoon die niet uit-
drukkelijk of stilzwijgend van een daartoe bevoegde per-
soon toestemming heeft gekregen om als bestuurder of als
passagier gebruik te maken van het motorrijwiel;

10. schade die is toegebracht aan zaken die met het motorrij-
wiel worden vervoerd. Wel gedekt is de schade aan reisba-
gage en eigendommen van de passagiers die zich op of in
het motorrijwiel bevinden;

11. schade die is ontstaan tijdens het laden of lossen van het
motorrijwiel;

12. schade die is toegebracht aan roerende of onroerende za-
ken, die u of de bestuurder toebehoren of in bezit hebben.
Deze uitsluiting geldt niet voor de dekking die staat om-
schreven in artikel 6.

De uitsluitingen in lid 1 t/m 4 en 6 gelden niet als de verzeker-
de aantoont dat de genoemde omstandigheden hem niet kunnen
worden verweten.

Artikel
11 Verhaal op de verzekerde

Het is mogelijk dat wij volgens de W.A.M., een overeen-
komende buitenlandse wet of op grond van deze verzeke-
ring schade en kosten moeten voldoen, die wij op grond
van een uitsluiting niet zouden hebben vergoed. In dat ge-
val hebben wij het recht het bedrag van de schade en kosten
te verhalen op de verzekerde voor wie de uitsluiting geldt.

De cascodekking

Artikel
12 Omvang van de dekking

Wij bieden dekking voor de schade aan of het verlies van het
motorrijwiel door:
1. brand, ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding en kort-

sluiting;
2. ruitbreuk, voor zover er geen andere schade aan het motor-

rijwiel is ontstaan dan schade die is veroorzaakt door
scherven van de ruit;

3. diefstal, braak, verduistering, oplichting, joyriding, vermis-
sing en poging tot diefstal, braak en joyriding;

4. rellen, relletjes en opstootjes;
5. kwaadwillige beschadiging;
6. storm en door storm vallende of bewegende voorwerpen;
7. aardbeving, aardverschuiving, hagel, instorting tengevolge

van een natuurverschijnsel, inundatie, lawines, overstro-
ming, van een berg of natuurlijke helling vallend gesteente,
vloedgolf, vulkanische uitbarsting;

8. luchtverkeer;
9. een van buiten komend onheil tijdens vervoer van het mo-

torrijwiel door een transportondernemer.
Wij verlenen geen dekking voor schade die is ontstaan tij-
dens:
- het vervoer, als die schade uitsluitend bestaat uit

schrammen, krassen of lakschade;
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- takelen en slepen;
10. bevriezing die het gevolg is van een onder deze verzekering

gedekte gebeurtenis;
11. botsen, stoten, omslaan, slippen, te water of van de weg

raken;
12. ieder ander onverwacht van buiten komend onheil.
De dekking die staat omschreven in lid 1, 2 en 11 geldt ook
wanneer de gebeurtenis een gevolg is van een eigen gebrek van
het motorrijwiel.

Artikel
13 Dekking boven het verzekerde bedrag

Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om bij een
gedekte gebeurtenis de schade te vergoeden, bieden wij voor
het motorrijwiel dekking voor:
1. de kosten die de verzekerde in redelijkheid maakt voor:

a. de berging en opruiming;
b. de bewaking en stalling;
c. het vervoer naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf waar

de schade kan worden hersteld of beoordeeld;
d. de noodzakelijke demontage om de kosten van het her-

stel te kunnen vaststellen;
e. een eventuele noodreparatie;

2. de bijdrage in averij-grosse die van de verzekerde wordt
gevorderd;

3. de schade aan of het verlies van de accessoires.
Hiervan uitgezonderd zijn autotelefoons en overige com-
municatieapparatuur, geluidsapparatuur, beeldapparatuur,
zendapparatuur, navigatieapparatuur, detectieapparatuur en
computerapparatuur;

4. de schade aan of het verlies van de accessoires die de vei-
ligheid bevorderen. Hiermee bedoelen wij een brandblus-
apparaat, een gevarendriehoek, een pechlamp, een sleepka-
bel en een verbanddoos;

5. de schade aan of het verlies van de geluids- en beeldappa-
ratuur die in het motorrijwiel is gemonteerd (inclusief de
tijdens een rit gedragen intercom), tot maximaal € 500,- per
gebeurtenis;

6. een tegemoetkoming in de extra kosten die de verzekerde
maakt in de tijd dat de verzekerde het motorrijwiel niet kan
gebruiken ten gevolge van diefstal, verduistering, oplich-
ting, joyriding en vermissing.
De vergoeding hiervoor bedraagt € 12,50 per dag met een
maximum van € 375,- per gebeurtenis.
Deze dekking geldt niet als voor de hiervoor genoemde ge-
beurtenissen een uitsluiting in de polis staat;

7. de schade aan of het verlies van de kleding die de verzeker-
de draagt tijdens het berijden van het verzekerde motorrij-
wiel. De schade moet worden veroorzaakt door of ontstaan
zijn als direct gevolg van een gedekte gebeurtenis. De ver-
goeding bedraagt maximaal € 750,- per persoon per ge-
beurtenis (behalve wanneer een hoger bedrag is verzekerd).

Artikel
14 Aanvullende uitsluitingen

Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden en in
artikel 10 van deze Bijzondere Voorwaarden zijn opgenomen,
gelden de volgende bepalingen.
Wij verlenen geen dekking voor diefstalschade:
1. als de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht

heeft genomen om diefstal te voorkomen. Hiervan is sprake
als de verzekerde het motorrijwiel onbeheerd heeft achter-
gelaten terwijl hij:
- dat niet goed heeft afgesloten en/of
- de sleutels daarop of daarin heeft achtergelaten;

2. als het motorrijwiel bij stalling buiten een afgesloten ruimte
op het moment van diefstal en/of een poging daartoe niet
was afgesloten met:
- een fabrieksmatig aangebracht stuurslot en
- een extra ART-goedgekeurd slot.

Deze uitsluitingen gelden niet als de verzekerde aantoont dat de
genoemde omstandigheden hem niet kunnen worden verweten.

Artikel
15 Eigen risico

1. De volgende eigen risico's zijn van toepassing:
a. € 90,- van iedere schade die in artikel 12 staat omschre-

ven;
b. € 130,- van iedere schade die in artikel 12.10 en 12.11

staat omschreven wanneer de bestuurder van het motor-
rijwiel jonger is dan 24 jaar;

c. € 225,- van iedere schade door diefstal tijdens stalling
van het motorrijwiel buitenshuis of buiten een afgeslo-
ten en/of bewaakte stalling.

2. Voor de gebeurtenissen die in artikel 12 zijn omschreven is
het eigen risico van toepassing dat in lid 1.a en b staat om-
schreven, behalve wanneer voor de genoemde gebeurte-
nissen een verplicht hoger eigen risico is overeengekomen.

3. Wanneer het motorrijwiel onder toezicht wordt bestuurd
(zie artikel 10.4.c), geldt het eigen risico voor bestuurders
die jonger zijn dan 24 jaar als de toezichthouder jonger is
dan 24 jaar.

Artikel
16 Verplichtingen in geval van schade

Bij diefstal, vermissing of verduistering moeten de gegevens
van het motorrijwiel direct in het VAR (Vermiste Auto Regis-
ter) worden opgenomen. Er kunnen dan door de overheid er-
kende particuliere organisaties worden ingeschakeld voor het
terugvinden en terugbezorgen van het voertuig.
Voor de melding aan het VAR moet u direct na de constatering
van de diefstal contact opnemen met SOS International.
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Artikel
17 Vaststelling van de schade

1. Nieuwwaarde/afschrijving
Wanneer het motorrijwiel:
- nieuw was op de datum van afgifte van het in Neder-

land afgegeven kentekenbewijs deel I en
- op het moment van de gedekte gebeurtenis niet ouder is

dan 48 maanden,
houden wij als waarde voor de schadevergoeding aan:
- de waarde van een nieuw motorrijwiel van hetzelfde

merk, type en uitvoering,
- vermenigvuldigd met het percentage in de hierna vol-

gende tabel en
- verhoogd met de eventuele afleveringskosten en/of de

verwijderingsbijdrage.

Vergoedingspercentage
bij schade Vergoedingspercentage
ontstaan in de over de nieuwwaarde

1ste t/m 24ste maand 100
25ste maand 98,5
26ste maand 97
27ste maand 95,5
28ste maand 94
29ste maand 92,5
30ste maand 91
31ste maand 89,5
32ste maand 88
33ste maand 86,5
34ste maand 85
35ste maand 83,5
36ste maand 82
37ste maand 80,5
38ste maand 79
39ste maand 77,5
40ste maand 76
41ste maand 74,5
42ste maand 73
43ste maand 71,5
44ste maand 70
45ste maand 68,5
46ste maand 67
47ste maand 65,5
48ste maand 64

De schadevergoeding die op basis van deze regeling is be-
rekend kan hoger zijn dan het verzekerde bedrag voor het
motorrijwiel.

2. Dagwaarde
Voor de schadevergoeding houden wij de dagwaarde aan
als:
a. de bepalingen die in lid 1 van dit artikel staan omschre-

ven niet van toepassing zijn of
b. het schadebedrag dat is vastgesteld op basis van de

nieuwwaarde lager is dan het bedrag dat is vastgesteld
op basis van de dagwaarde.

3. Vaststelling van de waarde van de kleding bij totaal
verlies
In geval van totaal verlies van de kleding gaan wij uit van
de dagwaarde daarvan.

4. Vrijheid van reparatie
De verzekerde kan bij een gedekte schade van € 500,- of
minder zonder onze machtiging de schade laten herstellen.
U moet ons onmiddellijk van de gebeurtenis op de hoogte
stellen en ons een gespecificeerde rekening van een des-
kundig reparateur toesturen. Als er bij de reparatie bescha-
digde onderdelen zijn vervangen, moeten deze onderdelen
voor ons ter beschikking blijven.

Artikel
18 Vergoeding van de schade

Wij vergoeden tot maximaal het verzekerde bedrag:
1. bij schade aan het motorrijwiel

- de kosten van herstel, behalve wanneer
- de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de

dagwaarde van het motorrijwiel onmiddellijk vóór de
gebeurtenis en de waarde daarvan na de gebeurtenis. In
dat geval vergoeden wij de waarde zoals deze is vastge-
steld in artikel 17. De waarde van de restanten brengen
wij op deze vergoeding in mindering.
U mag in dit geval de schade toch laten herstellen. Wij
vergoeden dan de herstelkosten tot maximaal het verze-
kerde bedrag nadat het herstel heeft plaatsgevonden;

2. bij verlies van het motorrijwiel
de waarde zoals deze is vastgesteld in artikel 17;

3. bij schade aan kleding
a. de kosten van herstel, behalve wanneer
b. de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de

dagwaarde van de kleding onmiddellijk vóór de ge-
beurtenis en de waarde daarvan na de gebeurtenis. In
dat geval vergoeden wij de waarde zoals deze is vastge-
steld in artikel 17.3.

In alle gevallen brengen wij het eigen risico dat voor deze ver-
zekering geldt in mindering op de vergoeding.

Artikel
19 Regelingen in geval van verlies

1. Wanneer het motorrijwiel binnen 30 dagen na een gebeur-
tenis zoals omschreven in artikel 12.3 (diefstal enz.) wordt
terugverkregen, moet u deze terug nemen. Wij vergoeden in
dat geval de kosten van het herstel van de schade die aan
het motorrijwiel is ontstaan in de tijd dat u deze niet ter be-
schikking had tengevolge van die gebeurtenis.

2. Wanneer het gestolen of verduisterde motorrijwiel na 30
dagen wordt terugverkregen, kunt u het motorrijwiel terug-
nemen nadat u het schadebedrag, verminderd met het be-
drag van de herstelkosten die in lid 1 staan omschreven,
hebt terugbetaald.

3. Bij verlies van het motorrijwiel vergoeden wij de schade
pas:
- na een termijn van 30 dagen,
- nadat u de eigendomsrechten van het motorrijwiel aan

ons hebt overgedragen en
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- u alle delen van het kentekenbewijs en het overschrij-
vingsbewijs aan ons hebt overhandigd.

4. Bij totaal verlies van het motorrijwiel vergoeden wij de
schade pas nadat het motorrijwiel of het restant daarvan aan
ons of een door ons aan te wijzen partij is overgedragen.
Dit geldt voor het motorrijwiel inclusief de extra voorzie-
ningen en accessoires die wij vergoeden.
Het kentekenbewijs, het overschrijvingsbewijs en/of de
sleutels van het motorrijwiel moet u aan ons of aan de door
ons aan te wijzen partij overhandigen.
Deze regeling geldt niet wanneer u het motorrijwiel daad-
werkelijk hebt laten herstellen, zoals omschreven in artikel
18.1.

Artikel
20 Afstand van verhaal

Wij doen afstand van ons recht op verhaal van de vergoeding
die wij verlenen voor de schade aan of het verlies van het mo-
torrijwiel tegenover de gemachtigde bestuurder en de passa-
giers van het motorrijwiel. Afstand van dit recht doen wij ook
tegenover zijn/hun werkgever, wanneer deze (mede) aanspra-
kelijk is.
Deze bepaling is niet van toepassing wanneer voor de genoem-
de personen een uitsluiting geldt.

Premie

Artikel
21 Premievaststelling

1. Premie bepalende factoren
a. De premie bepalen wij onder meer aan de hand van:

1. het merk en type van het motorrijwiel;
2. de cilinderinhoud van het motorrijwiel;
3. de cataloguswaarde van het motorrijwiel;
4. uw woonplaats of plaats van vestiging;
5. de leeftijd van de regelmatige bestuurder;
6. het aantal kilometers dat per jaar met het motorrij-

wiel wordt gereden;
7. het aantal schadevrije jaren.

Onder schadevrije jaren verstaan wij het verschil
tussen de werkelijke trede op de bonus/malusladder
en de trede van inschaling.

b. Wanneer er een wijziging komt in de gegevens die on-
der a staan omschreven, moet u deze binnen 30 dagen
na die wijziging aan ons melden. Als er voor de gewij-
zigde omstandigheden een andere premie van toepas-
sing is, herzien wij de premie op de eerstkomende pre-
mievervaldatum.
Deze herziening kan ook een nieuwe inschaling op de
bonus/malusladder tot gevolg hebben.

c. Als wij een onjuistheid vaststellen in de gegevens die
onder a staan omschreven, kunnen wij de premie en de
voorwaarden herzien. Wij zullen u dan van deze her-
ziening op de hoogte brengen. De herziening kan met
terugwerkende kracht plaatsvinden.

d. Wanneer bij schade blijkt dat:

1. u de gegevens die in sub a staan omschreven niet
juist hebt verstrekt en wij een hogere premie zou-
den hebben berekend wanneer deze gegevens juist
waren verstrekt of

2. u niet hebt voldaan aan de verplichting die onder b
staat omschreven en wij de premie zouden hebben
verhoogd wanneer u wel aan deze verplichting zou
hebben voldaan,

kunnen wij de vergoeding van schade en kosten ver-
minderen in verhouding van de betaalde premie tot de
premie zoals die na de verhoging zou zijn berekend.

2. Bonus/malusregeling
Behalve wanneer op het polisblad staat vermeld dat de bo-
nus/malusregeling niet van toepassing is, stellen wij de
premie volgens de bonus/malusladder vast.
De factoren die in lid 1.a.3 t/m 6 staan, bepalen de trede op
de bonus/malusladder waarop wij u plaatsen.
Na ieder verzekeringsjaar bepalen wij op de premieverval-
datum welke trede van de bonus/malusladder voor het
nieuwe jaar van toepassing is en daarmee welke korting
(bonus) of toeslag (malus) u op de premie krijgt. Die trede
is ook afhankelijk van het aantal gebeurtenissen in het ver-
zekeringsjaar vóór de premievervaldatum waaruit schade is
of kan ontstaan.

3. Voor de bonus/malusregeling hebben geen gevolg:
a. gebeurtenissen waarvoor wij geen schadevergoeding

hebben verleend en/of in de toekomst hoeven te verle-
nen;

b. gebeurtenissen waarvoor wij uitsluitend de expertise-
kosten hebben betaald;

c. vergoedingen die wij doen voor:
- gebeurtenissen die niet door (mede)schuld van een

verzekerde zijn ontstaan;
- gebeurtenissen die staan omschreven in artikel

12.1 t/m 12.9;
- schade die staat omschreven in artikel 13.6 (daguit-

kering bij diefstal) en artikel 9 (vervoer van gewon-
den);

d. vergoedingen die wij volledig op de tegenpartij hebben
verhaald.
Daaronder verstaan wij ook schadevergoedingen die wij
op basis van nieuwwaarde of vaste afschrijving verle-
nen en die wij uitsluitend in verband daarmee niet ge-
heel (hebben) kunnen verhalen;

e. vergoedingen die wij niet of niet geheel kunnen verha-
len op grond van een overeenkomst die tussen verzeke-
raars is gesloten;

f. hulpverlening of vergoedingen van kosten door SOS
International.

4. Bonus/malusladder

B/M-trede Kortings- B/M-trede
percentage na een verzekeringsjaar met:

0 1 2 3 of meer
gebeurtenissen

19 75 19 14 8 1
18 75 19 13 7 1
17 75 18 12 7 1
16 75 17 11 6 1
15 75 16 10 6 1
14 75 15 9 5 1
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B/M-trede Kortings- B/M-trede
percentage na een verzekeringsjaar met:

0 1 2 3 of meer
gebeurtenissen

13 70 14 8 4 1
12 67,5 13 7 3 1
11 65 12 6 2 1
10 60 11 6 2 1

9 55 10 5 1 1
8 50 9 4 1 1
7 45 8 3 1 1
6 40 7 2 1 1
5 35 6 1 1 1
4 25 5 1 1 1
3 15 4 1 1 1
2 0 3 1 1 1
1 -25 2 1 1 1

5. Premieberekening naar regio
Bij verhuizing naar een andere woonplaats/plaats van vesti-
ging kunnen wij de premie aanpassen op basis van de op
dat moment geldende regio-indeling.

Artikel
22 Terugbetaling van premie

1. Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering betalen wij
- behalve bij verkoop of bij schadevergoeding op basis van
totaal verlies, diefstal of verduistering van het motorrijwiel
- de premie over het resterende deel van de verzekerings-
termijn terug wanneer en voor zover dit billijk is.

2. Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering in verband
met verkoop of bij schadevergoeding op basis van totaal
verlies, diefstal of verduistering van het motorrijwiel reser-
veren wij de premie over het resterende deel van de verze-
keringstermijn.
De gereserveerde premie verrekenen wij met de premie die
betaald moet worden voor een ander motorrijtuig dat op de-
ze polis wordt verzekerd.
De verzekering moet dan wel worden voortgezet binnen 3
jaar na het tijdstip waarop deze verzekering eindigde.

Hulpverlening door SOS International

Artikel
23 Omvang van de hulpverlening

1. De verzekerde heeft recht op hulpverlening door SOS In-
ternational bij de volgende voorvallen:
a. brand, diefstal of een ander van buiten komend onheil,

waardoor:
1. het motorrijwiel en/of de eventueel daaraan gekop-

pelde aanhanger en/of het zijspan verloren gaat of
zo beschadigd raakt dat niet verder kan worden ge-
reden;

2. de bestuurder of een andere op-/inzittende het mo-
torrijwiel niet meer kan besturen;

b. een mechanische storing aan het motorrijwiel.
De storing moet:
- onverwacht en buiten de woonplaats/plaats van

vestiging van de verzekerde ontstaan en
- ter plaatse niet kunnen worden verholpen, waardoor

de reis niet kan worden voortgezet.
c. ziekte van de bestuurder of letsel dat de bestuurder door

een ongeval oploopt, waarbij:
- op grond van medisch advies de reis door de be-

stuurder niet kan worden voortgezet en
- het niet mogelijk is dat een andere op-/inzittende de

besturing van het motorrijwiel overneemt.
2. Wij bieden dekking voor de kosten van hulpverlening die in

artikel 24 en 25 staan omschreven.
SOS International moet vooraf toestemming verlenen voor
het maken van deze kosten.
Alleen wanneer de verzekerde redelijkerwijs niet in staat
was contact met SOS International op te nemen, worden
deze kosten vergoed alsof SOS International was ingescha-
keld.

Artikel
24 Vergoeding van kosten van hulpverlening binnen

Nederland

Wanneer binnen Nederland sprake is van een voorval zoals
omschreven in artikel 23.1, vergoedt SOS International de
kosten van:
1. berging van:

- het motorrijwiel en/of
- de daaraan gekoppelde aanhanger en/of
- het zijspan en
- de daarmee vervoerde lading en/of bagage;

2. vervoer van de zaken die in lid 1 staan omschreven naar:
- uw woonplaats/plaats van vestiging of
- naar een andere, door verzekerde aan te wijzen be-

stemming binnen Nederland;
3. vervoer van de bestuurder en andere op-/inzittende(n) van

het motorrijwiel naar een gezamenlijk adres in Nederland.
Het vervoer moet direct na de gebeurtenis plaatsvinden.

Artikel
25 Vergoeding van kosten van hulpverlening buiten

Nederland

1. Wanneer buiten Nederland, maar binnen het geldigheidsge-
bied, sprake is van een voorval zoals omschreven in artikel
23.1.a of b vergoedt SOS International de kosten van:
a. berging van:

- het motorrijwiel en/of
- de daaraan gekoppelde aanhanger en/of
- het zijspan en
- de daarmee vervoerde lading en/of bagage;

b. vervoer van de zaken die onder a staan omschreven
naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf waar de schade
of de storing kan worden hersteld of beoordeeld;

c. nazending van vervangende onderdelen die voor de re-
paratie van het (rij)technische gedeelte van het motor-
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rijwiel en/of de aanhanger en/of het zijspan noodzake-
lijk zijn.
De onderdelen zelf worden alleen vergoed als daarvoor
dekking op de polis bestaat;

d. vervoer van het motorrijwiel en/of de aanhanger en/of
het zijspan naar Nederland, als:
- herstel niet binnen 2 werkdagen (bij nazending van

onderdelen 4 werkdagen) mogelijk is;
- het herstel langer duurt en degene die het motorrij-

wiel kan besturen al naar Nederland is terugge-
keerd;

- na diefstal het motorrijwiel wordt teruggevonden,
maar de bestuurder al naar Nederland is terugge-
keerd.

2. Wanneer buiten Nederland, maar binnen het geldigheidsge-
bied, sprake is van een voorval als omschreven in artikel
23.1.a of b, waardoor gebruik van het motorrijwiel niet
meer mogelijk is en herstel van de schade of de storing niet
plaatsvindt binnen een termijn van 2 werkdagen (bij nazen-
ding van onderdelen 4 werkdagen) vergoedt SOS Internati-
onal:
a. de vervoerskosten van de aanhanger en/of het zijspan

en de lading/bagage naar Nederland of naar de plaats
waar de verzekerde als eerstvolgende bestemming naar
toe zou gaan;

b. de extra kosten, die de bestuurder en overige inzitten-
de(n) van het motorrijwiel maken voor:
- de terugreis per boot, bus en/of trein vanaf de plaats

van het voorval naar Nederland of
- het doorreizen per boot, bus en/of trein naar de

plaats waar de verzekerde als eerstvolgende be-
stemming naar toe zou gaan

en
- vervoer per taxi vanaf de plaats van het voorval

naar het dichtstbijzijnde station en
- vanaf het dichtst daarbij gelegen station naar het

woonhuis van de verzekerde of naar de plaats van
bestemming.

3. Wanneer er sprake is van een voorval als omschreven in
artikel 23.1.c vergoedt SOS International:
a. de kosten van vervoer van het motorrijwiel en/of de

aanhanger en/of het zijspan en de lading/bagage naar
Nederland;

b. de extra kosten, die de bestuurder en de overige inzit-
tende(n) van het motorrijwiel maken voor de terugreis
per boot, bus en/of trein vanaf de plaats van het voorval
naar Nederland;

c. vervoer per taxi:
- vanaf de plaats van het voorval naar het dichtstbij-

zijnde station en
- vanaf het dichtst daarbij gelegen station naar het

woonhuis van de verzekerde of naar de plaats van
bestemming.

4. Als de vervoerskosten van het motorrijwiel en/of de aan-
hanger hoger zijn dan de waarde van de restanten, zoals de-
ze in Nederland zou zijn vastgesteld, vergoedt SOS Inter-
national de kosten van invoer en/of vernietiging in het land
waar de gebeurtenis heeft plaats gevonden.

5. De kosten die onder normale omstandigheden zouden zijn
gemaakt, brengt SOS International op de vergoeding in
mindering.

Artikel
26 Huur van een motorrijwiel of personenauto in het

buitenland (zonder aanhanger)

1. De verzekerde heeft recht op een tegemoetkoming in de
kosten voor het huren van een vervangend(e) motorrijwiel
of personenauto wanneer er buiten Nederland, maar binnen
het geldigheidsgebied, sprake is van een voorval zoals om-
schreven in artikel 23.1.a of b.
Dit recht bestaat uitsluitend als:
- een (nood)reparatie van het motorrijwiel binnen 2

werkdagen niet mogelijk is (bij nazending van onder-
delen 4 werkdagen),

- er sprake is van recreatief verblijf in het buitenland en
dit verblijf wordt voortgezet en

- SOS International na overleg toestemming heeft gege-
ven een vervangend(e) motorrijwiel of personenauto te
huren.
Daarbij wordt rekening gehouden met de in het betref-
fende land geldende bepalingen.

2. SOS International verstrekt de tegemoetkoming voor de
periode dat het motorrijwiel onbruikbaar is door een voor-
val zoals omschreven in lid 1. De vergoeding bedraagt
maximaal € 100,- per dag en maximaal € 1.250,- per ge-
beurtenis.
De kosten die onder normale omstandigheden zouden zijn
gemaakt, brengt SOS International op de vergoeding in
mindering.

Artikel
27 Huur van een aanhanger

1. Wanneer buiten Nederland, maar binnen het geldigheidsge-
bied, sprake is van een voorval als omschreven in artikel
23.1.a of b, waardoor de meeverzekerde aanhanger uitvalt,
hebt u recht op een tegemoetkoming in de kosten verbon-
den aan het huren van een vervangende aanhanger.
Dit recht bestaat uitsluitend als:
- een (nood)reparatie van de aanhanger binnen 2 werkda-

gen niet mogelijk is (bij nazending van onderdelen 4
werkdagen),

- er sprake is van recreatief verblijf in het buitenland en
dit verblijf wordt voortgezet en

- SOS International na overleg toestemming heeft gege-
ven een vervangende aanhanger te huren.
Daarbij wordt rekening gehouden met de in het betref-
fende land geldende bepalingen.

2. SOS International verstrekt de tegemoetkoming voor de
periode van het gedwongen oponthoud door het uitvallen
van de aanhanger, maar niet langer dan tot het oorspronke-
lijk gekozen tijdstip van terugkeer. De tegemoetkoming be-
draagt per gebeurtenis maximaal € 50,- per dag en maxi-
maal € 500,- per gebeurtenis.

Artikel
28 Tegemoetkoming in extra verblijfskosten

1. De verzekerde heeft recht op een tegemoetkoming in de
extra verblijfkosten van de verzekerde(n) wanneer er buiten
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Nederland, maar binnen het geldigheidsgebied, sprake is
van een voorval zoals omschreven in artikel 23.1.a.
Deze dekking geldt niet als alleen de aanhanger uitvalt.
Dit recht bestaat uitsluitend als:
- een (nood)reparatie van het motorrijwiel binnen 2

werkdagen niet mogelijk is (bij nazending van onder-
delen 4 werkdagen) en

- er sprake is van recreatief verblijf in het buitenland en
dit verblijf wordt voortgezet.

2. SOS International verstrekt de tegemoetkoming voor de
periode van het gedwongen oponthoud door het uitvallen
van het motorrijwiel, maar niet langer dan tot het oorspron-
kelijk gekozen tijdstip van terugkeer.

3. De tegemoetkoming bedraagt per gebeurtenis per persoon
en voor een periode van maximaal 10 dagen ten hoogste
€ 50,- per dag, met een maximum van € 1.000,- per ge-
beurtenis.

4. Het recht op de omschreven tegemoetkoming bestaat niet:
- wanneer er gebruik wordt gemaakt van de hulpverle-

ning zoals omschreven in artikel 25;
- in de periode dat er huur van een motorrijwiel of perso-

nenauto plaatsvindt, zoals omschreven in artikel 26.

Artikel
29 Telecommunicatiekosten

Wanneer recht op uitkering of hulp buiten Nederland bestaat,
vergoedt SOS International telefoon-, fax- en telegramkosten
die gemaakt worden om contact op te nemen met SOS Interna-
tional. Deze kosten vergoedt SOS International uitsluitend als
deze zijn gemaakt in direct verband met een gedekte gebeurte-
nis of omstandigheid waarvoor recht op uitkering van kosten
en/of schade bestaat.
De vergoeding bedraagt maximaal € 100,- per gebeurtenis.

Artikel
30 Aanvullende uitsluitingen

SOS International verleent geen uitkering of hulp als het uit-
vallen van het motorrijwiel of de aanhanger ontstaat:
1. door een defect dat op een eenvoudige wijze is te verhelpen

of te voorkomen (zoals een lekke band, een lege brandstof-
tank e.d.);

2. door slecht onderhoud of de slechte staat van het motorrij-
wiel of de aanhanger.

Artikel
31 Taakvervulling SOS International

1. SOS International verleent haar diensten binnen redelijke
termijn. Zij doet dat in goed overleg met de verzekerde of
zijn zaakwaarnemer(s), maar alleen als overheidsvoor-
schriften of andere invloeden van buitenaf deze diensten
niet onmogelijk maken.

2. SOS International is vrij in de keuze van diegene die zij
voor de hulpverlening inschakelt.

3. SOS International gaat namens de verzekerde of zijn zaak-
waarnemer(s) in hun naam verbintenissen aan.

4. SOS International kan vooraf de nodige financiële garanties
verlangen voor kosten die ontstaan uit haar dienstverlening,
maar die niet door de betreffende verzekering worden ge-
dekt.
Als SOS International deze garanties niet krijgt, vervalt
haar verplichting om de verlangde diensten te verlenen.
Ook vervalt dan uw recht op hulpverlening die wel onder
de dekking van de betreffende verzekering valt.

5. SOS International kan - behalve voor eigen tekortkomingen
en fouten - niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. de kwaliteit van diensten die derden leveren of van

werkzaamheden die deskundigen en/of reparateurs uit-
voeren. Dit ongeacht of de verzekerde zelf of SOS In-
ternational deze benadert;

b. fouten, nalatigheden of gevolgschade die het gevolg
zijn van handelingen van derden, die zijn of worden
verricht tijdens de uitvoering van de dienstverlenende
handelingen die onder de dekking van de verzekering
vallen.

Artikel
32 Terugvordering van kosten voor diensten die niet

onder de dekking vallen

De verzekerde moet rekeningen van ons of van SOS Internatio-
nal voor diensten en kosten die niet onder de dekking van de
verzekering vallen, binnen 30 dagen na datering van de reke-
ning betalen. Wanneer de verzekerde de rekening niet of niet op
tijd betaalt, kan SOS International zonder meer tot incasso
overgaan. De kosten die aan de incasso zijn verbonden komen
geheel voor rekening van de verzekerde.


