
BRP071 Pagina 1 van 6

Invalidenwagenverzekering
Algemene Voorwaarden BRP071

ARTIKEL 1
Definities

- In de zin van de verzekering wordt verstaan onder
invalidenwagen: een voertuig niet breder dan 110 cm, een maxi-
mum constructiesnelheid van ten hoogste 45 km per uur voor het
vervoer van een invalide bestuurder. De zogenaamde scootmobie-
len vallen ook onder de definitie van invalidenwagen.

- verzekerde:
a. degene op wiens naam de verzekering loopt (verzekeringnemer);
b. de door verzekeringnemer gemachtigde bestuurder, de eigenaar,

de houder en de met de invalidenwagen vervoerde personen;
- verzekeraar:

London Verzekeringen N.V. te Amsterdam;
- schade:

a. schade aan personen: schade door lichamelijk of geestelijk letsel
of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de
dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloei-
ende schade;

b. schade aan zaken: schade door beschadiging en/of vernietiging
en/of verloren gaan van zaken met inbegrip van de daaruit voort-
vloeiende schade.

- gebeurtenis:
een voorval waarvan het plaatsvinden bij de aanvang van de verze-
kering nog onzeker is en dat schade veroorzaakt die volgens deze
overeenkomst gedekt is.

ARTIKEL 2
Grondslag

Persoonsgegevens:
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens ge-
vraagd. Deze worden door verzekeraar verwerkt ten behoeve van het
aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten; ter voorkoming
en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische
analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode "Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. Een consu-
menten-brochure van deze gedragscode kunt u bij ons opvragen.
De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website
van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl of van de Neder-
landse Vereniging van Banken www.nvb.nl. U kunt de gedragscode ook
opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL te
Den Haag, telefoon (070) 333 85 00) of bij de Nederlandse Vereniging van
Banken (Postbus 3543, 1001 AH  Amsterdam, telefoon (020) 552 28 88.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan verzekeraar uw
gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Den Haag.
Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het
privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor
www.stichtingcis.nl.

Klachteninstanties:
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, tot-
standkoming en uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunnen
worden voorgelegd aan het intern klachtenbureau of de klachtenbehan-
delaar van verzekeraar (Postbus 95350, 1090 HJ  Amsterdam), telefoon
(020) 561 86 18.
Wanneer het oordeel van verzekeraar voor verzekerde niet bevredigend
is, kan verzekerde zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzeke-
ringen (Postbus 93450, 2509 AL  Den Haag). Wanneer verzekerde geen
gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden, of de
behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend vindt, kan verzekerde
het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Informatieverstrekking
Op grond van de regeling informatieverstrekking, dienen schadeverzeke-
ringsbedrijven hun cliënten voor het sluiten van een verzekering te infor-
meren over:

1. het recht dat op de verzekeringsovereenkomst van toepassing is;
2. naam, rechtsvorm, adres en vestigingsplaats van de verzekerings-

maatschappij.
Deze informatie betreft bij London Verzekeringen N.V.:
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de geschillen

die de verzekeringsovereenkomst betreffen onderworpen aan Ne-
derlands recht. De rechter in Amsterdam is bevoegd over de even-
tuele geschillen een uitspraak te doen;

2. London Verzekeringen N.V., Weesperzijde 150, Postbus 95350,
1090 HJ  Amsterdam.

ARTIKEL 3
Verzekeringsgebied

De verzekering is van kracht in de landen waarvoor het internationaal
motorrijtuigverzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is.

ARTIKEL 4
Verplichtingen van verzekerde

Verzekeringnemer of een andere verzekerde, voor zover het hem aangaat,
moet:
a. terstond aan verzekeraar kennis geven van het in gebruik nemen

van een andere invalidenwagen;
b. verzekeraar binnen zeven dagen in kennis stellen van verkoop van

de invalidenwagen, zie artikel 7.b.
c. binnen zeven dagen aan verzekeraar kennis geven:

1. van veranderingen/fouten in de gegevens, waarop de premie ge-
baseerd is;

2. van adresverandering van verzekeringnemer;
3. wanneer de invalidenwagen veelvuldig of uitsluitend buiten Ne-

derland wordt gebruikt;
4. indien hij geen belang meer heeft bij de invalidenwagen en de

feitelijke macht erover verliest (in geval van overlijden rust de
verplichting op de erfgenamen);

d. ervoor zorgdragen dat de verschuldigde premie, de kosten en de
assurantiebelasting voor ingang van de verzekering zijn betaald. De
verzekering is geldig gedurende de op het verzekeringsbewijs ver-
melde termijn en wordt na afloop daarvan eerst verlengd nadat de
verschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting voor de nieu-
we verzekeringstermijn zijn voldaan;

e. terstond, maar in ieder geval binnen veertien dagen:
1. een gebeurtenis bij verzekeraar melden, alsmede in geval van

diefstal, verduistering of vermissing van de verzekerde invali-
denwagen daarvan aangifte doen bij de politie. Verzekeringne-
mer verklaart zich akkoord met het aanmelden door verzekeraar
van de invalidenwagengegevens aan de Stichting Verzekerings-
Bureau Voertuigcriminaliteit (VbV), voorheen het Vermiste Auto
Register (VAR), zodat door de overheid erkende particuliere or-
ganisaties door verzekeraar ingeschakeld kunnen worden voor
het terugvinden en terugbezorgen van de invalidenwagen. Naast
de verplichte melding aan verzekeraar en de politie kan verze-
kerde ook zelf rechtstreeks de vermissing van de invalidenwagen
doorgeven aan de VbV-helpdesk, die 24 uur per dag bereikbaar
is of melden op www.isgestolen.nl;

2. een ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verze-
keraar zenden;

3. alle ter zake ontvangen bescheiden aan verzekeraar zenden,
hem alle inlichtingen, desgewenst schriftelijk, verstrekken en alle
door of namens hem gegeven aanwijzingen opvolgen;

4. verzekeraar de mogelijkheid bieden de schade te onderzoeken,
voordat herstel of vervanging plaatsvindt;

5. zich onthouden van alles wat de belangen van verzekeraar kan
benadelen. Hij is niet verplicht in geval van een strafrechtelijke
veroordeling hoger beroep in te stellen;

f. alle voorzorgen nemen ter voorkoming van diefstal, verlies of
beschadiging van de invalidenwagen.
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ARTIKEL 5
Uitsluitingen

a. Algemeen
Van de verzekering is uitgesloten schade ontstaan:
1. tijdens het verblijf op racebanen, circuits e.d. en tijdens het oefenen

voor of deelnemen aan snelheids-, behendigheids-ritten of -
wedstrijden;

2. tijdens gebruik van de invalidenwagen voor rijles, verhuur, betaald
personen- of goederenvervoer (waaronder te verstaan koeriersdien-
sten) of een ander doel dan bij de wet is toegestaan;

3. door wijziging(en) in de standaarduitvoering van de invalidenwagen
zodat een hogere snelheid kan worden bereikt dan de wettelijke toe-
gestane maximumsnelheid die geldt voor die invalidenwagen;

4. door het slepen of trekken van fietsers of andere bromfietsrijders;
5. door atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan;
6. tijdens gebruik van de invalidenwagen:

- bij oorlog of daarmee in feite overeenkomende toestand of bij
onlusten waarbij gebruik wordt gemaakt van vuurwapens met als
doel het bestaande gezag omver te werpen,

- op last van een Nederlandse of een vreemde overheid, be-
houdens in geval van de verhouding werkgever-/werknemer of
ondergeschikte,

- als gevolg van inbeslagneming door de overheid;
7.  terwijl de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig

wettelijk voorgeschreven bromfietscertificaat of een geldig rijbewijs
of aan wie de rijbevoegdheid krachtens een onherroepelijke ge-
rechtelijke uitspraak, voor welk voertuig ook, is ontzegd, dan wel om
andere redenen niet bevoegd was de invalidenwagen te besturen;

8. als die voor verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn
handelen of nalaten dan wel het gevolg is van het niet in acht ne-
men van normale voorzichtigheid ter voorkoming van diefstal van de
gehele invalidenwagen. De verzekeraar vergoedt tevens geen
schade die een verzekerde met opzet, al dan niet bewuste roeke-
loosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld heeft veroorzaakt,
ongeacht of die schade is veroorzaakt aan zijn eigen belang(en) of
(ook) aan die van (een) andere verzekerde(n). Onder verzekerden
wordt in dit verband verstaan de echtgenoot, geregistreerde partner,
kinderen en huisgenoten, wiens/wier belang is meeverzekerd, on-
geacht of zij in de polis als verzekerde worden aangemerkt.

Ten slotte wordt geen schadevergoeding toegekend indien verzekerde zijn
verplichtingen als omschreven in artikel 4 niet is nagekomen, tenzij ten
genoegen van verzekeraar wordt aangetoond dat zijn belangen hierdoor
niet geschaad zijn.

b. Aansprakelijkheid
Van de verzekering is uitgesloten:
1. aansprakelijkheid voor personenschade die is toegebracht aan de

bestuurder van de invalidenwagen waarmee het ongeval veroor-
zaakt is;

2. de aansprakelijkheid van hen die niet uitdrukkelijk of stilzwijgend
door een daartoe bevoegde persoon gemachtigd is als bestuurder
resp. als passagier gebruik te maken van de invalidenwagen;

3. elke aansprakelijkheid rechtstreeks voortvloeiende uit een contrac-
tuele verplichting;

4. vergoeding van schade aan zaken die verzekeringnemer of be-
stuurder bezit, onder zich heeft of met de invalidenwagen vervoert,
behalve sieraden, kleding en bagage van de medeopzittende.

c. Casco
Geen vergoeding vindt plaats van:
1. schade aan de invalidenwagen ontstaan indien de bestuurder ten

tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende
drank of enig  bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat de
bestuurder niet in staat moest worden geacht de invalidenwagen
naar behoren te besturen. Hiervan is in ieder geval sprake als het
alcoholgehalte van de adem meer was dan 220 microgram alcohol
per liter uitgeademde lucht dan wel als het alcoholgehalte van het
bloed meer was dan 0.5 milligram per milliliter bloed; voor alle
brom- en snorfietsers tot 24 jaar en een ieder die sinds 30 maart
2002 een auto- of motorrijbewijs e/o bromfietscertificaat heeft of nog
gaat halen geldt een limiet van 0,2 milligram alcohol per milliliter
bloed gedurende de eerste vijf jaar na afgiftedatum van het rijbewijs
e/o certificaat.

2. schade aan de invalidenwagen ten gevolge van weersinvloeden;

3. kosten inzake herstel van gebreken;
4. schade aan banden;
5. schade als gevolg van het niet kunnen gebruiken van de invaliden-

wagen;
6. schade als gevolg van slijtage, materiaalmoeheid, constructiefou-

ten, overbelasting, waardevermindering en/of onvoldoende onder-
houd;

7. schade als gevolg van inbeslagneming door de overheid;
8. breuk-, motor- en machineschade.
Er vindt wel vergoeding plaats van
- de onder 1 genoemde schade van een verzekerde, als deze ten

genoegen van verzekeraar aantoont dat het besturen van de invali-
denwagen buiten zijn weten en tegen zijn wil plaatsvond en dat hem
hiervoor in redelijkheid geen verwijt treft;

- de onder 2, 3, 4 en 8 bedoelde schade, indien die is ontstaan door
een van de in artikel 11 genoemde oorzaken.

d. Schade van opzittenden
Niet gedekt is dat deel van de schade dat de opzittenden als gevolg van
het aanvaarden van risico dan wel als gevolg van eigen schuld voor eigen
rekening moeten nemen. Zulks geldt in elk geval, doch onverminderd
andere omstandigheden die risico-aanvaarding dan wel eigen schuld met
zich brengen, voor
1. het rijden onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of

een bedwelmend of opwekkend middel dat de bestuurder niet in
staat moest worden geacht de invalidenwagen naar behoren te be-
sturen. Hiervan is in ieder geval sprake als het alcoholgehalte van
de adem meer was dan 220 microgram alcohol per liter uitgeadem-
de lucht dan wel als het alcoholgehalte van het bloed meer was dan
0.5 milligram alcohol per milliliter bloed; voor alle brom- en snorfiet-
sers tot 24 jaar en een ieder die sinds 30 maart 2002 een auto- of
motorrijbewijs of bromfietscertificaat heeft of nog gaat halen geldt
een limiet van 0,2 milligram alcohol per milliliter bloed gedurende de
eerste vijf jaar na afgiftedatum van het rijbewijs e/o certificaat.

2. het niet dragen van de wettelijk voorgeschreven helm.

e. Andere verzekering
Indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak zou kunnen worden
gemaakt op vergoeding van schade op grond van enige andere verzeke-
ring of voorziening, al dan niet van oudere datum, dan wordt alleen die
schade vergoed die het bedrag van de vergoeding krachtens die andere
verzekering of voorziening te boven gaat.

ARTIKEL 6
Aanpassing

Indien de verzekeraar het tarief en/of de voorwaarden herziet, heeft hij het
recht de verzekering per hoofdpremievervaldag aan de wijziging aan te
passen.
Hij moet de verzekeringnemer voor die vervaldag van de voorgenomen
wijziging kennisgeven door een mededeling bij/op de nota/kwitantie voor
de verlenging.

ARTIKEL 7
Verzekeringsduur, vervaldagen en premierestitutie

a. De dekking gaat in op de datum als op het verzekeringsbewijs
vermeld.
De contractvervaldag, tevens hoofdpremievervaldag, is  vastgesteld
op 1 mei.
Verlenging van de verzekering  vindt jaarlijks plaats  per 1 mei, mits
de verschuldigde premie en kosten voor 1 mei door verzekeraar
ontvangen zijn.

b. De verzekering kan bij verkoop van de verzekerde invalidenwagen:
overgaan op de nieuwe eigenaar.
De verkoper dient daarvoor het verzekeringsplaatje en –bewijs
aan de nieuwe eigenaar over te dragen;

1. tegen betaling van de vastgestelde kosten worden overgeschre-
ven op een andere invalidenwagen. Afhankelijk van de gekozen
dekking wordt de premie verrekend.

c. Verzekeraar kan de verzekering beëindigen door opzegging aan
verzekeringnemer met inachtneming van een opzegtermijn van
veertien dagen, indien:
1. een schade is aangemeld; opzegging door verzekeraar kan ge-

schieden tot twee maanden na beëindiging van de schade-
behandeling;
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2. verzekerde de hem bij de polis opgelegde verplichtingen niet of
niet ten volle nakomt;

3. verzekeraar de verzekering op de hoofdpremievervaldag niet wil
verlengen.

d. De verzekering eindigt op verzoek van verzekeringnemer:
1. op het tijdstip van totaal verlies van de invalidenwagen;
2. na het overlijden van verzekeringnemer, zodra de erfgenamen

geen belang meer hebben bij de invalidenwagen;
3. wanneer de invalidenwagen gewoonlijk buiten Nederland wordt

gestald;
e. Bij tussentijdse beëindiging verleent verzekeraar geen restitutie

indien een vergoeding wordt gedaan voor totaal verlies.
Verzekeraar zal evenwel de ongebruikte premie verrekenen met de
verschuldigde premie, indien een nieuwe verzekering wordt geslo-
ten.
Verzekeraar verleent premierestitutie voor de resterende duur van
de verzekeringstermijn vanaf de eerste van de volgende maand in-
geval van d sub 2 of 3 of ingeval van d sub 1, echter uitsluitend in-
dien er sprake is van totaal verlies door diefstal of beschadiging en
de invalidenwagen niet tegen deze risico’s was verzekerd. In geval
van diefstal dient een kopie van het proces-verbaal alsmede het
verzekeringsbewijs te worden overgelegd.

ARTIKEL 8
Schaderegeling

a. Voor zover de omvang van de schade en de hoogte van de kosten
niet in onderling overleg worden geregeld, zullen deze door een
deskundige, aan te wijzen door verzekeraar, worden vastgesteld,
mede aan de hand van de door verzekerde verstrekte gegevens en
inlichtingen.

b. Verzekeraar streeft ernaar het verschuldigde bedrag aan schade en
kosten binnen veertien dagen na ontvangst van alle schadedocu-
menten te betalen. Heeft echter de schade betrekking op verlies,
diefstal of verduistering, dan geldt een wachttijd van dertig dagen
vanaf de dag van aanmelding van een gebeurtenis.

c. Verzekerde is verplicht, indien verzekeraar dit wenst, alle rechten
welke hij ter zake van de schade tegenover anderen mocht hebben,
schriftelijk aan verzekeraar over te dragen. Verzekeraar doet af-
stand van zijn wettelijk recht van verhaal jegens verzekerde, behal-
ve indien een in artikel 5 genoemde uitsluiting ten opzichte van die
verzekerde van toepassing is.

d. Verzekerde heeft niet het recht de invalidenwagen na schade aan
verzekeraar over te dragen. In geval van verlies is de eigenaar
echter verplicht, alvorens tot uitkering van schade wordt overge-
gaan, de eigendom van de invalidenwagen bij akte aan verzekeraar
over te dragen. Op zijn beurt verplicht de verzekeraar zich, als de
verloren gegane invalidenwagen terechtkomt en als de verzekerde
dat uitdrukkelijk wenst, het desbetreffende eigendom aan hem terug
te geven.
Heeft de schade-uitkering inmiddels plaatsgevonden, dan dient de
verzekeringnemer dit bedrag terug te betalen, eventueel onder af-
trek van de herstelkosten van de schade die tijdens de periode van
het verdwenen zijn aan de invalidenwagen is ontstaan.

e. Verzekeraar heeft de leiding in de schaderegeling en in de eventu-
eel daaruit voortvloeiende procedures.

f. Verzekeraar is bevoegd een krachtens de W.A.M. of soortgelijke
wet te verlenen schadevergoeding, tezamen met de rente en kos-
ten, te verhalen op verzekeringnemer of op een andere verzekerde
die niet te goeder trouw mocht aannemen dat zijn aansprakelijkheid
door deze verzekering was gedekt, indien:
- een uitsluiting van toepassing is,
- schade veroorzaakt is (ook door een ander dan verzekerde), na-

dat de dekking is geëindigd en verzekeraar niet overeenkomstig
artikel 4 van de beëindiging op de hoogte is gesteld.

g. Elke vordering tot vergoeding van schade vervalt indien verzeke-
ringnemer niet binnen een jaar nadat verzekeraar die vordering ge-
heel of gedeeltelijk schriftelijk heeft afgewezen, hiertegen -
eveneens schriftelijk- in verzet komt. Volhardt verzekeraar daarna in
zijn afwijzing, dan vervalt elke vordering indien deze niet binnen
drie maanden na de datum van de tweede schriftelijke afwijzing in
rechte aanhangig is gemaakt.

Bijzondere Voorwaarden voor de rubriek
WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze verzekeringsvoorwaarden
mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht aan de door of krach-
tens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (in deze voor-
waarden genoemd W.A.M.) gestelde eisen te voldoen.

ARTIKEL 9
Omvang van de verzekering

De verzekering dekt:
a. de uit enige wettelijke bepaling voortvloeiende aansprakelijkheid

van verzekerde voor schade, toegebracht:
- door of met de invalidenwagen,
- door of in verband met de door de invalidenwagen vervoerde za-

ken, voor zover de schade niet door de aard van de zaken is ver-
oorzaakt;

b. schade op de openbare weg toegebracht aan een ander motorrijtuig
dat verzekeringnemer of de bestuurder toebehoort, indien verzeke-
raar hiertoe gehouden zou zijn, als de schade door een willekeurige
derde was geleden, maar niet de daaruit voortvloeiende bedrijfs-
schade en/of waardevermindering.

Vergoeding als bedoeld onder a en/of b geschiedt tot:
- het op het verzekeringsbewijs vermelde bedrag voor alle verze-

kerden tezamen,
- een hoger bedrag, voor zover dit krachtens een in het buitenland

geldende verplichte verzekering is voorgeschreven;
c. bovendien -eventueel boven de verzekerde som-:

1. kosten, ook die van civiel- en strafrechtelijke procedures en ex-
pertise, voor zover die met toestemming van verzekeraar zijn
gemaakt,

2. de met goedvinden van verzekeraar gemaakte kosten van ver-
weer tegen ongegronde aanspraken;

d. waarborgsom:
indien een overheid wegens een onder deze verzekering gedekte
schade het stellen van geldelijke zekerheid verlangt ter waarborging
van de rechten van benadeelden, zal verzekeraar een waarborgsom
tot maximaal € 25.000,- deponeren.
Verzekerde is verplicht verzekeraar te machtigen over de waarborg-
som te beschikken, zodra deze wordt vrijgegeven en bovendien alle
medewerking te verlenen om terugbetaling te verkrijgen.

ARTIKEL 10
Vergoeding aan derden

Verzekeraar beslist -zonder toestemming van verzekerde- of en in hoever-
re derden schadeloos zullen worden gesteld.
Indien het zich laat aanzien dat vorderingen van derden het verzekerde
bedrag te boven zullen gaan, zal verzekeraar eerst met verzekerde over-
leggen, alvorens tot het treffen van een regeling over te gaan.

Bijzondere voorwaarden voor de rubrieken
DIEFSTAL EN VOLLEDIG CASCO

Deze rubrieken zijn uitsluitend verzekerd indien dit op het verzekerings-
bewijs is aangegeven en indien daarvoor premie is betaald.

ARTIKEL 11
Omvang van de Verzekering

Uitsluitend verzekeringnemer heeft recht op uitkering uit hoofde van deze
rubriek.
Verzekeraar vergoedt op de voet van het bepaalde in artikel 12 de kosten
van herstel en/of vervanging van:
- de invalidenwagen,
- de meeverzekerde schroefvaste voorzieningen aan de invalidenwa-

gen (toevoegingen aan of veranderingen in de standaarduitrusting,
waarvan de prijs niet in de officiële catalogusprijs is begrepen), een
ART-slot klasse 3 is gratis meeverzekerd.

a. bij diefstaldekking:
diefstal, waarmee gelijk gesteld wordt:
- verduistering en “joyriding”. Schade aan de invalidenwagen ont-

staan gedurende de periode waarin deze aan verzekerde ontno-
men is geweest, wordt eveneens vergoed;
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- een al dan niet geslaagde, aantoonbare poging tot diefstal van
de invalidenwagen of van enig voorwerp daaraan;

b. bij volledig-cascodekking:
b1. de onder a bedoelde gebeurtenissen;
b2. enige andere van buiten komende gebeurtenis.

ARTIKEL 12
Schadevergoeding

a. In geval van beschadiging van de invalidenwagen vergoedt verzeke-
raar de herstelkosten tot ten hoogste de vastgestelde waarde direct
vóór het ongeval onder aftrek van de waarde van de restanten. Zijn
de herstelkosten hoger, dan is er sprake van totaal verlies.

b. Ingeval van totaal verlies vergoedt verzekeraar de oorspronkelijke
catalogusprijs verminderd met 2% voor elke sinds de afleverings-
datum aan de eerste eigenaar verstreken volle maand, totdat de in-
validenwagen 36 maanden oud is. Daarna vergoedt verzekeraar de
dagwaarde. Indien de afleveringsdatum van de invalidenwagen niet
bekend is wordt 1 januari van het bouwjaar van de invalidenwagen
als afleveringsdatum aangehouden. Ingeval van niet-diefstalschade
vergoedt verzekeraar ook gedurende de eerste drie jaar de dag-
waarde als die hoger is dan het bedrag berekend volgens de norm
in de voorgaande alinea.

c. Bij schadevergoeding in geval van totaal verlies (in technische zin)
van de invalidenwagen behoudt verzekeraar zich het recht voor het
wrak over te doen dragen aan een door hem aan te wijzen partij. De
uitkering van de schadepenningen zal niet eerder plaatsvinden dan
nadat verzekeraar in het bezit is gekomen van alle sleutels van de
invalidenwagen, alsmede het verzekeringsbewijs.
Bij vergoeding van schade aan of diefstal van een invalidenwagen
geldt een eigen risico van € 136,-.

Bijzondere voorwaarden voor de rubriek
ONGEVALLENVERZEKERING OPZITTENDEN

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

ARTIKEL 13
Definities

In de zin van de verzekering wordt verstaan onder:
1. Ongeval:

een plotseling, onvrijwillig, van buiten komend, rechtstreeks op het
lichaam inwerkend geweld.

2. Overlijden:
de dood als rechtstreeks vast te stellen gevolg van een ongeval.

3. Blijvende invaliditeit:
in de toekomst niet voor verbetering vatbare beschadiging van het
lichaam (zowel naar bouw als naar verrichtingen) en van de geest,
welke beschadiging een rechtstreeks en medisch vast te stellen ge-
volg is van een ongeval.

4. Verzekerden:
degenen die op het moment van een gebeurtenis met toestemming
van verzekerde overeenkomstig artikel 1, als bestuurder of opzit-
tende gebruik maken van de verzekerde invalidenwagen.

5. Begunstigde:
degene die het recht heeft de uitkering te ontvangen; de Staat wordt
nimmer als zodanig beschouwd.

ARTIKEL 14
Omvang van de verzekering

1. na overlijden (rubriek A):
maximaal € 2.500,- met dien verstande dat een voorafgaande
uitkering wegens blijvende invaliditeit (rubriek B) ten gevolge van
hetzelfde ongeval daarop in mindering wordt gebracht tot maximaal
het voor betrokkene voor overlijden verzekerde bedrag;

2. bij blijvende invaliditeit (rubriek B):
het aangegeven percentage van maximaal € 12.500,- bij geheel
verlies of geheel functieverlies van:
a. het hierna genoemd orgaan of vermogen:

Denk-, gezichts-, spraak- en gehoorvermogen 100%
Reuk en/of smaak 10%
Arm tot in het schoudergewricht 75%
Arm tot in het ellebooggewricht of tot een plaats tussen
elleboog- en schoudergewricht 70%
Hand tot in het polsgewricht of tot een plaats tussen pols- en
ellebooggewricht 65%
Been tot in het heupgewricht 75%
Been tot in het kniegewricht of tot een plaats tussen knie-
en heupgewricht 60%
Voet tot in het enkelgewricht of tot een plaats tussen
enkel- en kniegewricht 55%
Duim 25%
Wijsvinger 15%
Andere vinger 12%
Duim, wijsvinger en andere vinger(s) maximaal 65%
Grote teen 15%
Andere teen 10%
Het gezichtsvermogen van het eerst getroffen oog 30%
Het gezichtsvermogen van het andere oog, indien verzekeraar
Wegens (gedeeltelijk) verlies van het gezichtsvermogen van het
eerst getroffen oog uitkering heeft verleend 70%
Het gehoor van het eerst getroffen oor 20%
Het gehoor van het andere oor, indien verzekeraar wegens
(gedeeltelijk) verlies van het gehoor van het eerst getroffen oor
uitkering heeft verleend 80%

Bij gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk functieverlies vindt vergoeding
plaats op basis van een evenredig deel van de bovengenoemde
percentages;
b. andere organen: op basis van het percentage invaliditeit zonder

rekening te houden met het beroep van verzekerde (functionele
invaliditeit);

3. bij samenloop van blijvende invaliditeit:
maximaal 100% van het voor deze rubriek verzekerde bedrag.
Van samenloop is sprake indien invaliditeit aan meer organen /
vermogens ontstaat, ongeacht of deze het gevolg is van een of
meer ongevallen;

ARTIKEL 15
Verplichtingen van verzekerde

Verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde, voor zover het hem aan-
gaat, moet:
1. terstond kennis geven van een ongeval, maar in ieder geval:

- na overlijden ten minste 24 uur voor de begrafenis of crematie;
- bij (mogelijke) invaliditeit uiterlijk binnen drie maanden. Indien

deze termijn wordt overschreden kan tot maximaal vijf jaar na het
ongeval niettemin recht op uitkering ontstaan, mits de belangen
van verzekeraar niet zijn geschaad;

2. -   zich terstond onder geneeskundige behandeling stellen;
- het hem toegezonden schadeaangifteformulier ingevuld en on-

dertekend aan verzekeraar terugzenden;
- zich op verzoek van verzekeraar laten onderzoeken door een

door verzekeraar aan te wijzen arts;
- toestemming geven tot en medewerking verlenen aan het ver-

richten van sectie, eventueel na opgraving, indien verzekeraar dit
noodzakelijk acht voor de vaststelling van de doodsoorzaak;

- alle ter zake ontvangen bescheiden aan verzekeraar doorzenden;
- alle door of namens verzekeraar gevraagde inlichtingen, desge-

wenst schriftelijk, verstrekken;
- alle door of namens verzekeraar gegeven aanwijzingen opvol-

gen.

ARTIKEL 16
Uitsluitingen

Naast de uitsluitingen genoemd in artikel 5 is onder deze rubriek tevens
uitgesloten een ongeval dat ontstaat:
1. door opzet of met goedvinden van verzekerde of begunstigde; met

opzet wordt gelijk gesteld het (opzettelijk) plegen van of deelnemen
aan een misdrijf voor verzekerde of begunstigde, alsmede een han-
delen, waarbij het leven van verzekerde bewust roekeloos in gevaar
wordt gebracht, tenzij dit handelen noodzakelijk is in verband met
beroep, rechtmatige zelfverdediging of redding (respectievelijk po-
ging daartoe) van mens, dier of zaak;



BRP071 Pagina 5 van 6

2. door misbruik van alcohol, geneesmiddelen, bedwelmende, verdo-
vende of opwekkende middelen;

3. tijdens deelneming aan of training voor snel- of behendigheidswed-
strijden met de invalidenwagen;

4. door geneeskundige behandeling of gebruik van geneesmiddelen,
tenzij noodzakelijk of voorgeschreven na een ongeval;

Verzekeraar is ten slotte niet tot uitkering verplicht indien enige belang-
hebbende zijn verplichtingen als omschreven in artikel 15 niet nakomt,
tenzij ten genoegen van verzekeraar wordt aangetoond dat zijn belangen
hierdoor niet geschaad zijn.

ARTIKEL 17
Uitkeringsregeling

1. Vaststelling uitkering:
Indien een ongeval heeft plaatsgevonden stelt verzekeraar aan de
hand van de gegevens van deskundigen, alsmede aan de hand van
door belanghebbenden bij deze overeenkomst verstrekte gegevens
en inlichtingen, de omvang van de uitkering vast. Hiervan zal binnen
veertien dagen na vaststelling worden kennisgegeven aan verzeke-
ringnemer of in geval van overlijden aan begunstigde.

2. Uitbetaling:
Verzekeraar streeft er naar het verschuldigde uitkeringsbedrag
binnen veertien dagen na vaststelling te betalen.

3. Uitstelrecht:
Zowel verzekeraar als begunstigde heeft ter zake van blijvende
invaliditeit tot een jaar na het ongeval het recht op uitstel van de
uitkering voor ten hoogste een jaar, indien een van beiden van me-
ning is dat er nog verandering kan optreden in de mate van invali-
diteit.

4. Herzieningsrecht:
Onverminderd het bepaalde onder 3 heeft begunstigde nog drie jaar
na de uitkering het recht hierop terug te komen, indien hij meent dat
het invaliditeitspercentage is toegenomen.

5. Wettelijke rente:
Indien een jaar nadat het ongeval heeft plaatsgevonden nog geen
percentage blijvende invaliditeit is vastgesteld, zal verzekeraar over
het later uit te keren bedrag rente vergoeden.
De rente is gelijk aan de wettelijke rente over de periode vanaf een
jaar na het ongeval tot de datum van de uitkering. De rente zal ge-
lijktijdig met de uitkering worden voldaan.

Bijzondere voorwaarden voor de rubriek
VERHAALSRECHTSBIJSTAND

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

ARTIKEL 18
Begripsomschrijvingen

a. In deze bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder verzekerden:
1. verzekeringnemer;
2. de door verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van de inva-

lidenwagen.
b. In deze bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder schade: een

door verzekerde geleden materiele schade ter zake van een ver-
keersongeval waarbij de invalidenwagen is betrokken.

ARTIKEL 19
Omvang van de verzekering

De verzekering dekt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 lid
1:
a. het verlenen van rechtsbijstand bij het verhalen van schade als

omschreven in 18.b,
b. het vergoeden van de kosten van rechtsbijstand, zoals omschreven

in artikel 23 lid 1, tot een maximum van € 25.000,-.

ARTIKEL 20
Nederlandse Rechtsbijstand Stichting

1. Verzekeraar heeft voor de uitvoering van de verzekeringsdekking
uitsluitend aangewezen de Nederlandse Rechtsbijstand Stichting te
Rotterdam, in deze polis te noemen de NRS.

2. Indien in de in de polis genoemde zaken de NRS de hulp van een
advocaat of andere externe deskundige noodzakelijk acht, zal uit-
sluitend zij de opdracht daartoe geven.

ARTIKEL 21
Verlening van rechtsbijstand

1. Indien de NRS meent dat rechtsbijstand een redelijke kans op
succes heeft, verleent zij aan verzekerde rechtsbijstand. Als succes
in redelijkheid niet verwacht wordt, doet de NRS daarvan gemoti-
veerd mededeling aan verzekerde.

2. De NRS verleent geen rechtsbijstand indien het bedrag van de te
verhalen schade de € 136,- niet te boven gaat.

3. Indien de NRS een zaak in behandeling neemt, zal zij eerst in
overleg met verzekerde een regeling in der minne nastreven.

4. De NRS mag echter -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 ver-
goeden, waarmee de voor deze uit de verzekering voortvloeiende
rechten ter zake zijn vervallen.

ARTIKEL 22
Geschillen

Indien de NRS met verzekerde van mening verschilt over de verhaalbaar-
heid van de schade respectievelijk het aanwenden van rechtsmiddelen of
wanneer verzekerde een aanbod tot minnelijke schikking niet aanvaard-
baar acht, dan heeft hij het recht de kwestie voor rekening van verzeke-
raar voor te leggen aan de ANWB, die dan advies uitbrengt. De NRS zal
zich aan het advies conformeren.
Indien verzekerde het niet eens is met het advies van de ANWB of hij er
de voorkeur aan geeft de kwestie niet aan de ANWB voor te leggen, dan is
het hem toegestaan de kwestie voor een eenmalig advies voor te leggen
aan een door hem aan te wijzen advocaat. De kosten van dit eenmalig
advies komen voor rekening van de NRS. Na het uitbrengen van het
éénmalig advies, wordt de kwestie weer voorgelegd aan de NRS die, met
inachtneming van het advies, beslist over een eventuele vervolgbehande-
ling.

ARTIKEL 23
Kosten

1. Onder kosten van rechtsbijstand worden verstaan:
a. de honoraria en verschotten van de advocaat, de procureur, de

deurwaarder en andere door de NRS ingeschakelde deskundigen,
voor zover de verzekerde geen vergoeding kan verlangen op grond
van de artikelen 591, 591a en 592 van het Wetboek van Strafvorde-
ring of een overeenkomstige wettelijke bepaling van buitenlands
recht en voor zover die kosten niet op een wettelijk aansprakelijke
derde zijn te verhalen;

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

c. de kosten van getuigen;
d. de proceskosten van de tegenpartij, voor zover zij krachtens een

rechterlijke uitspraak, een arbitraal vonnis of een bindend advies
ten laste van de verzekerde komen;

e. de reis- en verblijfskosten van de 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,

voor zover niet duurder, per vliegtuig,
- de verblijfskosten tot ten hoogste € 115,- per dag.

2. De NRS mag de kosten van rechtsbijstand rechtstreeks aan de
belanghebbende(n) betalen.

3. Indien bij een proces, arbitrage of bindend advies de tegenpartij tot
vergoeding in de kosten wordt veroordeeld, komt het bedrag van
deze kosten, voor zover zij voor rekening van de NRS zijn, ten gun-
ste van de NRS.

4. De NRS behoeft geen rechtsbijstand te verlenen als naast verze-
kerde ook andere belanghebbenden actie voeren. Als de NRS geen
rechtsbijstand verleent, vergoedt zij aan verzekerde naar evenre-
digheid de gezamenlijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, echter
tot een maximum van € 25.000,-.



BRP071 Pagina 6 van 6

ARTIKEL 24
Melding van een zaak

Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis waaraan hij
rechten uit deze verzekering wil ontlenen, dient hij ten aanzien daarvan:
a. alle van belang zijnde feiten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de

NRS mee te delen. Verzekerde machtigt door deze mededeling de
NRS tot het behartigen van zijn belangen;

b. alle ontvangen stukken zo spoedig mogelijk onbeantwoord aan de
NRS door te zenden;

c. zijn volle medewerking aan de NRS of de door haar ingeschakelde
advocaat of andere deskundige te verlenen en alles na te laten wat
de belangen van verzekeraar kan schaden.

ARTIKEL 25
Uitsluitingen

Naast de uitsluitingen genoemd in artikel 5 is onder deze rubriek tevens
uitgesloten:
a. indien verzekerde een voor hem uit de verzekering voortvloeiende

verplichting niet is nagekomen en daardoor de belangen van verze-
keraar heeft geschaad.
De belangen van verzekeraar worden in ieder geval geacht te zijn
geschaad indien:
1. verzekerde de zaak -in strijd met artikel 24 sub a- zo laat heeft

gemeld dat deze daardoor niet meer buiten rechte kan worden
geregeld;

2. verzekerde -in strijd met artikel 20 lid 2- buiten de NRS om een
advocaat heeft ingeschakeld;

3. de verzekerde na aanmelding van de zaak zich buiten de NRS of
de ingeschakelde advocaat om tot de tegenpartij over de zaak
heeft gewend;

b. het een vordering betreft van een verzekerde, niet zijnde verzeke-
ringnemer, op een andere verzekerde of op diens aansprakelijk-
heidsverzekeraar, tenzij verzekeringnemer hiertoe toestemming
verleent;

c. ten aanzien van het verlenen van rechtsbijstand, het geven van
juridische adviezen, het vergoeden van kosten of van een geldelijke
zekerheid aanspraak bestaat uit hoofde van een andere verzeke-
ring, al dan niet van oudere datum.


