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Op de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2014 

Op de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2014 zijn de volgende aanvullingen 
en/of wijzigingen van toepassing. In de onderstaande artikelen 1 tot en met artikel 14 is de nummering van de 
artikelen van de voorwaarden van de NBPL 2014 aangehouden, en de in de onderstaande artikelen 1 tot en 
met 14 opgenomen verwijzingen betreffen de artikelen van de voorwaarden van de NBPL 2014. 
 
Artikel 1 Onzeker voorval  
In aanvulling op artikel 1 geldt: Schade die niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste voldoet, is niet gedekt. 
Voorzover geen sprake is van opzet tot misleiding van verzekeraars door verzekeringnemer, doen verzekeraars 
geen beroep  op vernietigbaarheid van deze overeenkomst.  
 
Artikel 3 Geldigheidsgebied 
Als geldigheidsgebied van deze verzekering geldt het op het polisblad genoemde verzekeringsgebied. 
Bij overschrijding van dit gebied blijft de verzekering binnen de Europese Economische Ruimte onverminderd 
van kracht tegen een eventueel nader te regelen suppletiepremie. De verrekening zal niet plaatsvinden indien 
van een overschrijding van het geldigheidsgebied eerst achteraf wordt kennisgegeven.  
 
Artikel 4 Uitgebreid 
Aan het bepaalde in artikel 4.1.2 onder b wordt toegevoegd: 
alsmede het gebrek zelf.   
 
Schade aan andere zaken 
In aanvulling op de vergoeding ingevolge artikel 4.3 vergoeden verzekeraars, indien de schade als bedoeld in 
artikel 4.3 onder een andere verzekering is gedekt, wel het eventuele eigen risico en het eventuele no-claim 
verlies van de verzekerde onder die andere verzekering.  
 
Artikel 5 Uitsluitingen Algemeen 
De bepaling in artikel 5.1.3 wordt doorgehaald.  

Uitsluiting Schade aan het verzekerde object 
Het bepaalde in artikel 5.2 sub a wordt doorgehaald en vervangen door: 
Veroorzaakt door opzet of door bewuste roekeloosheid van verzekeringnemer.  
 
Het bepaalde in artikel 5.2 sub b wordt doorgehaald en vervangen door: 
Die een gevolg is van verzekeringnemer in ernstige mate te verwijten gebrekkig onderhoud en/of 
onbehoorlijke zorg voor het verzekerde object. 

Het bepaalde in artikel in 5.2 sub d wordt doorgehaald en vervangen door:  
Bestaande uit de kosten van vervanging en de kosten van dé- en montage van onderdelen die worden 
vervangen uitsluitend in verband met slijtage/ouderdom. 

Uitsluiting Aansprakelijkheid 
Het bepaalde in artikel 5.3 wordt doorgehaald en wordt vervangen door: 
Van de in artikel 4.2 omschreven dekking is uitgesloten de aansprakelijkheid: 

a.  van degene, die het verzekerde object bestuurt, bedient of zich daarop bevindt zonder uitdrukkelijke 
of stilzwijgende machtiging van iemand, die tot machtigen bevoegd is. 

b.  van de bezitter te kwader trouw of van de houder te kwader trouw; 
c. van een verzekerde, indien het een rechtspersoon betreft: van (één van) haar  venno(o)t(en), 

bestuurder(s) of commissaris(sen), voor schade, die voor hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn 
handelen of nalaten;  

d. voor schade door verlies of beschadiging van met het verzekerde object vervoerde zaken (ook tijdens 
het laden en lossen daarvan) en verlies of beschadiging van aanhangwagens of andere objecten, die 
aan het verzekerde object zijn gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, 
zolang zij nog niet buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen; 



pag. 4   MW14-04 Aanvullende Voorwaarden Werk- en Landmaterieel (TW RAM 2022) 

 
 

 

e. van de verzekeringnemer en/of verzekerde in zijn/hun hoedanigheid van werkgever, voor 
personenschade alsmede de gevolgschade geleden door de bestuurder van het verzekerde object dat 
een ongeval veroorzaakt.  

 
Artikel 6 Verplichtingen van de verzekeringnemer en/of de verzekerden bij een schadegeval 
Het bepaalde in artikel 6.1 sub e wordt doorgehaald en dient te worden gelezen als: 
In geval van (poging tot) diefstal of enig ander strafbaar feit met betrekking tot het verzekerd object dient 
verzekeringnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in 
aanmerking komende personen; 

Artikel 8 Vergoeding van de schade 
De bepalingen in artikel 8.1.1 en 8.1.3 worden doorgehaald en dienen te worden gelezen als: 

De verzekerde som voor schade aan het verzekerde object geldt als de door partijen overeengekomen waarde 
van het verzekerde object en dient in geval van schade als uitgangspunt voor de schadeberekening. 

De verzekeraar(s) vergoeden in geval van schade als omschreven in artikel 4.1 

- Bij verlies: de verzekerde som van het object 
- Bij beschadiging: de reparatiekosten, waarop in mindering worden gebracht  

o Een redelijke aftrek voor normale slijtage; 
o De waarde van eventuele restanten. 

Indien de geschatte kosten van reparatie de verzekerde som te boven gaan, dan vergoeden verzekeraar(s) de 
verzekerde som minus de eventuele waarde van de restanten. 
 
Het bepaalde in artikel 8.1.2 wordt doorgehaald en dient te worden gelezen als: 
De verzekeraar(s) dienen in de gelegenheid te worden gesteld de reparatie te controleren. Indien geen 
reparatie plaatsvindt omdat die niet mogelijk is of omdat die in redelijkheid niet kan worden gevergd, zullen 
partijen een regeling treffen met betrekking tot de vergoedingsplicht van de verzekeraar(s). Indien over de 
regeling tussen partijen geen overeenstemming kan worden bereikt, kunnen partijen de beslissing daarover 
desgewenst overlaten aan een door partijen gezamenlijk te benoemen bindend adviseur.  
 
Het bepaalde in artikel 8.2.4 wordt doorgehaald en dient te worden gelezen als: 
De verzekeraar(s) stellen de zekerheid omschreven in artikel 4.2.4 tot ten hoogste de verzekerde som van het 
object. 

Artikel 14 Einde van de verzekering 
Van het bepaalde in artikel 14 lid 1 dienen de woorden ‘per de premievervaldatum’ te worden gelezen als 
‘tegen de contractsvervaldatum’. 
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Aanvullend op de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2014 

Naast bovengenoemde aanvullingen en/of wijzigingen op de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor 
Landmateriaal 2014 zijn tevens de navolgende aanvullende voorwaarden van toepassing.  

 

Artikel 17 Epidemie en Pandemie 
Deze verzekering biedt geen dekking voor schade, verlies, kosten of aansprakelijkheid van verzekerde 
veroorzaakt door een menselijke besmettelijke ziekte:  

1. die als epidemie is uitgeroepen, afgekondigd of als zodanig gekarakteriseerd door een regering of het 
daarvoor bevoegde gezag in een land; of  

2. die als pandemie is uitgeroepen, afgekondigd of als zodanig gekarakteriseerd door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Als deze verzekering de aansprakelijkheid voortvloeiende uit de Wet aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen (Wam) of vergelijkbare buitenlandse wet dekt, is de aansprakelijkheid op grond van deze 
clausule niet uitgesloten. 
 

Artikel 18 Uitsluiting Cyber 

1. Behoudens de bepaling in lid 3 biedt deze verzekering in geen geval dekking voor schade, verlies, 
aansprakelijkheid of kosten direct of indirect veroorzaakt door, verband houdende met of voortvloeiende uit 
het gebruik of de bediening, als een manier om schade toe te brengen, van enig(e) computer, 
computersysteem, computersoftware, kwaadaardige code, computervirus of proces of enig ander elektronisch 
systeem. 

2. Met inachtname van de condities, limieten en uitsluitingen van de polis waarin deze clausule is opgenomen, 
zal de dekking niet worden ingeperkt voor schade, verlies, aansprakelijkheid of kosten direct of indirect 
veroorzaakt door, verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik of de bediening van enig(e) 
computer, computersysteem, computersoftware, kwaadaardige code, computervirus of proces of enig ander 
elektronisch systeem voor zover het gebruik of de bediening geen manier is om schade toe te brengen. 

3. Indien deze clausule van toepassing is op een polis waaronder dekking wordt verleend voor oorlogs, stakers 
of terrorismerisico s, geldt de bepaling in lid 1 niet als uitsluiting van schaden (die zonder toepassing van deze 
clausule gedekt zouden zijn) als gevolg van het gebruik van enig(e) computer, computersysteem of 
computersoftware of enig ander elektronisch systeem geïntegreerd in het lanceer en/of geleidingssysteem 
en/of ontstekingsmechanisme van enig wapen o f geleid projectiel. 

Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing voor schade uit hoofde van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (WAM). 

 

Artikel 19 Verzekerden onderling 
De verzekerden onderling worden ten opzichte van elkaar als derden beschouwd. 

 
Artikel 20 Afmakingscourtage 101% 
Deze verzekering geeft boven de verzekerde som recht op vergoeding van de door de verzekeringnemer aan 
Rabo Assurantie Makelaardij verschuldigde afmakingscourtage van het uit te keren schadebedrag. 
Verzekeraar(s) bieden derhalve dekking voor 101% van de door hen getekende bedragen. 
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Artikel 21 Herziening premie en/of condities 
Verzekeraar(s) hebben het recht jaarlijks per de in de polis vermelde contractsvervaldatum de premie en/of de 
condities te herzien. Wanneer verzekeraar(s) van dit recht gebruik maken, delen zij dit schriftelijk aan Rabo 
Assurantie Makelaardij uiterlijk twee maanden voor de contractsvervaldatum mee. Indien op de 
contractsvervaldatum geen overeenstemming is bereikt over de nieuwe premies en/of condities, geldt de 
verzekering op die datum als opgezegd. 

 

Artikel 22 Mededelingen 
Alle mededelingen die verzekerde en verzekeraar(s) aan elkaar  doen, gelden eveneens als gedaan zodra deze 
schriftelijk of per e-mail ter kennis van Rabo Assurantie Makelaardij zijn gebracht.  

Mededelingen aan verzekeringnemer kunnen door Rabo Assurantie Makelaardij rechtsgeldig worden gedaan 
aan het bij haar laatst bekend adres van verzekeringnemer.  

 

Artikel 23 Vervoer van gevaarlijke  stoffen 
Onder deze verzekering is verzekerd de aansprakelijkheid op grond van artikel 3a van de Wet 
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) met betrekking tot de aansprakelijkheid voor gevaarlijke 
stoffen en verontreiniging van lucht, water of bodem, kortweg “vervoer van gevaarlijke stoffen”, en zulks tot 
een bedrag van € 10.000.000,00 per object per gebeurtenis. 

 
Artikel 24 Beperkt casco 
Voor objecten die verzekerd zijn op basis van casco beperkt, is gedekt schade door verlies of beschadiging van 
het verzekerd object of een deel daarvan door:  

 brand en ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding en kortsluiting, ongeacht of de schade het 
gevolg is van de aard of een gebrek van het verzekerd object zelf;  

 diefstal, vermissing, verduistering en joyrijden of poging daartoe;  
 luchtverkeer;  
 storm en door storm vallende en bewegende voorwerpen. Onder storm wordt verstaan: minstens 

windkracht 7 (een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde);  
 blikseminslag, met inbegrip van schade als gevolg van overspanning/inductie door bliksemontlading;  
 aardbeving, aardverschuiving, instorting door een natuurverschijnsel, lawines, overstroming, van een 

berg of natuurlijke helling vallend gesteente, vloedgolf of vulkanische uitbarsting; 
 botsing met vogels of loslopende dieren, maar alleen als de schade aan het verzekerd object 

rechtstreeks door de botsing met het dier komt;  
 gehele of gedeeltelijke vernietiging van het object op last van hogerhand met het oog op gevaar voor 

schade aan naburige objecten of voor de openbare veiligheid. 

 

Artikel 25 Regiefouten 
De verzekering dekt tijdens de verzekeringsperiode de aansprakelijkheid voor de met of door het verzekerd 
object veroorzaakte schade als gevolg van een instructie of aanwijzing van een daartoe bevoegde derde. 
Rechtspersonen die behoren tot de werkmaatschappijen van verzekeringnemer worden ten opzichte van 
elkaar als derden beschouwd. Deze dekking geldt niet als de aansprakelijkheid van de verzekerde is gedekt op 
een andere polis, of daarop gedekt zou zijn wanneer deze verzekering niet bestond.  

De verzekerde som voor deze dekking bedraagt € 1.000.000 per gebeurtenis. 

 

Artikel 26 Hulpstukken en overige toebehoren  
De niet opgegeven - al dan niet aan het verzekerd object bevestigde - toebehoren is meeverzekerd tot 10% van 
de verzekerde som van het verzekerd object op basis van premier risque. 
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Artikel 27 Tijdelijke vervanging 
Tijdens onderhoud, reparatie of revisie van het verzekerd object is dezelfde dekking ook van toepassing op een 
gelijksoortig vervangend object, echter met dien verstande dat de schadevergoeding is beperkt tot de 
dagwaarde van het vervangende object, en dat er in geen geval dekking is voor schade door eigen gebrek.  

De dekking is van kracht voor een aaneengesloten periode van 30 dagen ingaande op de dag dat het 
vervangend object aan verzekerde ter beschikking is gesteld. 

 

Artikel 28 Extra kosten dekking 
In de navolgende gevallen vergoeden verzekeraar(s) in geval van een onder deze polis gedekte schade 
bovenop de verzekerde som:  

 de kosten van vervoer naar de dichtstbijzijnde reparatie-inrichting waar een gedekte schade, ook voor 
noodreparatie, kan worden hersteld;  

 de kosten van berging en opruiming van het verzekerd object, anders dan de kosten verbonden aan 
grond- en/of watersanering als de verzekerde naar aanleiding van een gedekte schadegebeurtenis 
krachtens wet of overeenkomst tot berging opruiming verplicht is. Deze vergoeding wordt verleend 
tot maximaal het voor de werkmaterieel cascodekking verzekerde som;  

 de van de verzekerde gevorderde bijdrage in averij grosse bij vervoer over water; 

 

Artikel 29 Vrijheid van vervoer/verplaatsing 
De verzekerde is vrij het verzekerde object te doen vervoeren of te doen verplaatsen onder de bepalingen die 
gebruikelijk zijn in de markt. Verzekeraar(s) zullen zich niet ten nadele van de verzekerde beroepen op de 
bepalingen die door verzekerde terzake van het vervoer of de verplaatsing met derden is overeengekomen. 
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