Bijzondere Voorwaarden WA-verzekering
Wagenparkverzekeringen
WP-951
Deze voorwaarden gelden naast de Algemene
Voorwaarden Wagenparkverzekeringen WP-950.
Definities
Artikel 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Verzekerde
de verzekeringnemer;
de eigenaar, de houder, de gemachtigde bestuurder,
de door een verzekerd object vervoerde
personen, behoudens het bepaalde in artikel 5.3;
de werkgever van de onder a en b genoemde
verzekerden, indien deze krachtens artikel 170
van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
aansprakelijk is voor de schade door een
verzekerde veroorzaakt. Voor de werkgever geldt
de verzekering slechts, indien de verzekerde die
de schade veroorzaakt zelf rechten aan de
verzekering kan ontlenen en geen uitsluiting van
toepassing is.
Wat is verzekerd
Artikel 2
2.1 Wettelijke aansprakelijkheid
De verzekering voldoet aan de door of krachtens
de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
gestelde eisen. Tevens zijn de wettelijke
bepalingen van de in het internationale
verzekeringsbewijs genoemde landen op deze
verzekering van toepassing. Verzekerd is de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
verzekerde, waartoe het gebruik van het
motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan geven.
Tevens is verzekerd de schade door het
motorrijtuig als zodanig veroorzaakt, anders dan
in het verkeer, uitsluitend indien en voor zover
voor deze schade geen dekking bestaat op enig
andere verzekering van al dan niet van oudere
datum. Het verzekerde bedrag, voor alle
verzekerden tezamen, is ten hoogste €
2.500.000,00 per gebeurtenis.
2.2 Vervangend voertuig
Niet van toepassing
2.3 Aanhangwagen of oplegger
Meeverzekerd is het gebruik van een aan het
verzekerde object gekoppelde aanhangwagen of
oplegger. Schade aan de aanhangwagen of

oplegger zelf is niet verzekerd.
2.4 Slepen
Het slepen van een ander voertuig is
meeverzekerd. Schade
aan het gesleepte voertuig zelf is niet verzekerd.
2.5 Schade aan eigen voertuigen
Meeverzekerd is schade door een verzekerd
object toegebracht aan een ander voertuig van de
verzekerde als gevolg van een aanrijding op de
openbare weg of een openbaar terrein, als
bedoeld in artikel 1 van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
Deze dekking geldt eveneens voor voertuigen die
geen eigendom van de verzekerde zijn, maar die
de verzekerde, of iemand namens hem, onder zich
of in gebruik heeft.
Niet vergoed worden de waardevermindering van
het voertuig na herstel, de kosten van vervangend
vervoer en de bedrijfsschade, indien en voor zover
deze schadeposten door de verzekerde zelf
worden geleden.
2.6 Eigendommen publiekrechtelijk lichaam
Indien de verzekerde een publiekrechtelijk
lichaam is, dan is - met uitzondering van schade
aan gebouwen - meeverzekerd schade door een
verzekerd object toegebracht aan andere
eigendommen van de verzekerde als gevolg van
een aanrijding op de openbare weg of een
openbaar terrein, als bedoeld in artikel 1 van de
Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen. Niet vergoed worden de
waardevermindering na herstel en de
bedrijfsschade.
2.7 Ladingrisico
Meeverzekerd is schade aan derden toegebracht
met of door de lading, terwijl deze zich bevindt
op, wordt vervoerd met, valt van of nadat deze is
gevallen van het verzekerde object, tenzij de
schade wordt veroorzaakt tijdens laden of lossen.
2.8 Zekerheidsstelling
Indien een buitenlandse overheid ter waarborging
van de rechten van benadeelden een
zekerheidsstelling verlangt voor:
- het opheffen van een op een verzekerd object
gelegd beslag;
of
- de invrijheidsstelling van een verzekerde;
wordt de zekerheidsstelling verstrekt tot ten
hoogste een bedrag van € 50.000,- per
gebeurtenis.

Centraal Beheer is hiertoe alleen gehouden indien
de verzekerde rechten aan de verzekering kan
ontlenen. De verzekerde is verplicht Centraal
Beheer te machtigen over de zekerheidsstelling te
beschikken zodra deze wordt vrijgegeven.
Voorts dient hij alle medewerking te verlenen om
de terugbetaling te verkrijgen.
2.9 Proceskosten en bijstand
Indien tegen een verzekerde een strafvervolging
wordt ingesteld kan Centraal Beheer hem - indien
de verzekerde daarmee instemt - door een door
haar aangewezen raadsman doen bijstaan. De
kosten van deze raadsman komen alsdan
voor rekening van Centraal Beheer, indien en voor
zover deze op grond van artikel 591a Wetboek
van Strafvordering of enig andere wettelijke
bepaling niet van staatswege worden vergoed.
Boeten, transactiebedragen en enig andere met
de strafvervolging samenhangende kosten worden
niet vergoed.
De verzekerde, die door de wederpartij in rechte
wordt aangesproken tot vergoeding van schade, is
verplicht de feitelijke leiding van het proces over
te laten aan Centraal Beheer en dient de door
haar aangewezen gemachtigde alle benodigde
volmachten te verlenen. De kosten van deze
rechtsbijstand komen voor rekening van Centraal
Beheer.

zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten,
met in begrip van alle daaruit
voortvloeiende schade. Afgezien hiervan zal
Centraal Beheer geen beroep doen inzake eigen
schuld.
d. Eigen en vervoerde zaken; opzicht
Behoudens het bepaalde in artikel 2.5 en 2.6
schade, met inbegrip van alle daaruit
voortvloeiende schade, aan roerende
en onroerende zaken:
- die de verzekerde in eigendom toebehoren;
- die door het verzekerde object worden
vervoerd;
- die de verzekerde, of iemand namens hem,
onder zich of in gebruik heeft uit hoofde van:
- een huur-, huurkoop-, lease-, pacht- of
pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder
het recht van gebruik en bewoning);
- de uitoefening van een (neven)bedrijf of
(neven)
beroep, het verrichten van handenarbeid anders
dan bij wijze van vriendendienst, en het vervullen
van militaire of burgerlijke dienstplicht;
- die de verzekerde, of iemand namens hem,
onrechtmatig onder zich of in gebruik heeft

Wat is niet verzekerd

e. Letsel
Letselschade, toegebracht aan de bestuurder van
het verzekerde object dat de schade veroorzaakt.
Letselschade, toegebracht aan een passagier,
terwijl deze zich op of in het verzekerd object
bevindt, anders dan op een wettelijk toegestane
zit- of staanplaats.

Artikel 3
3.1 Van de dekking zijn uitgesloten:
a. Wedstrijden en snelheidsproeven
Schade ontstaan tijdens het deelnemen aan
wedstrijden en snelheidsproeven, tenzij het gaat
om puzzelritten waarbij het snelheidselement niet
overweegt, met inbegrip van alle daaruit
voortvloeiende schade.

f. Diefstal/geweldpleging
Schade die het gevolg is van de aansprakelijkheid
van hen die zich door diefstal of geweldpleging de
macht over een verzekerd object hebben
verschaft en van hen die, dit wetende,
een verzekerd object zonder geldige reden
gebruiken, met inbegrip van alle daaruit
voortvloeiende schade.
g. Gebruik als werktuig
Schade ontstaan terwijl het verzekerde object
wordt gebruikt als werktuig met inbegrip van alle
daaruit voortvloeiende schade.

b. Onbevoegde bestuurder
Schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder van
het verzekerde object:
- geen voor het verzekerde object wettelijk in
Nederland voorgeschreven geldig rijbewijs bezit;
- de rijbevoegdheid is ontzegd;
of niet voldoet aan andere door of krachtens de
wet gestelde bepalingen ter zake van de
bevoegdheid tot het besturen van een verzekerd
object.

h. Contractuele aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verzekerde die
voortvloeit uit een door of namens hem
aangegane contractuele verplichting, met
inbegrip van alle daaruit voortvloeiende schade.

c. Opzet
Schade die voor de verzekerde het beoogde of

3.2 Het bepaalde in onder 3.1 onder a t/m c en e,
de tweede zin, geldt niet voor de

verzekeringnemer die aan de verplichtingen als
vermeld in artikel 6 van de Algemene
Voorwaarden Wagenparkverzekeringen WP-950
(terhandstelling van de
verzekeringsvoorwaarden) heeft voldaan
en aantoont dat de omstandigheden zich buiten
zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan
en dat hem ter zake van deze
omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft.
3.3 Uitsluitingen die betrekking hebben op
omstandigheden aan de zijde van de bestuurder
of een passagier van het verzekerde
object, kunnen (ook) worden tegengeworpen aan
de contractspartij van de verzekeringnemer, die
tijdens de schade of het voorval niet zelf
bestuurder of passagier van het verzekerde
object is geweest.
Wat te doen bij schade
Schademelding
Artikel 4
4.1 De verzekerde is verplicht elke gebeurtenis
waaruit voor Centraal Beheer een verplichting
tot schadevergoeding kan voortvloeien zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te melden
bij Centraal Beheer. Voorts dient hij vragen van
Centraal Beheer zo spoedig mogelijk en naar
waarheid te beantwoorden.
4.2 aansprakelijkstellingen en dagvaardingen, dient
de verzekerde onmiddellijk en onbeantwoord
aan Centraal Beheer door te zenden.
4.3 Uitsluitend Centraal Beheer kan
aansprakelijkheid erkennen. De verzekerde is
verplicht zich daarvan te onthouden. De
beslissingen van Centraal Beheer zijn bindend.
Verhaal
Artikel 5
5.1 Indien krachtens de voorwaarden een uitsluiting
van toepassing is, maar Centraal Beheer
niettemin schadevergoeding verschuldigd wordt
op grond van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen of
een daarmee overeenstemmende buitenlandse
wet, kan Centraal Beheer de door haar betaalde
schadevergoeding verhalen op:
- degene voor wie de uitsluiting geldt;
- de verzekeringnemer, behoudens het bepaalde
in artikel 3.2 van deze voorwaarden en artikel 5.2
Algemene Voorwaarden WP-950.

5.2 Indien de dekking is beëindigd of opgeschort,
omdat de verzekeringnemer niet aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, maar Centraal
Beheer vanwege een gebeurtenis na de
beëindiging of de opschorting niettemin
schadevergoeding verschuldigd wordt op grond
van de Wet Aansprakelijkheids-verzekering
Motorrijtuigen of een daarmee
overeenstemmende buitenlandse wet, kan
Centraal Beheer de door haar betaalde
schadevergoeding verhalen op de
verzekeringnemer.
5.3 Indien Centraal Beheer op grond van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
schadevergoeding verschuldigd wordt wegens
een gebeurtenis, optredende gedurende de
periode dat het verzekerde object tegen betaling
stond gestald of in reparatie, onderhoud of
dergelijke behandeling was, behoudt Centraal
Beheer zich recht van verhaal voor op de
aansprakelijke persoon en op degene in wiens
dienst deze stond. Deze personen worden
uitdrukkelijk niet als verzekerde beschouwd.
Deze bepaling geldt niet indien de stalling, de
reparatie, het onderhoud of dergelijke
behandeling in eigen beheer van de
verzekerde heeft plaatsgevonden.
Hulp- en dienstverlening
Artikel 6
Niet van Toepassing
Wij verwijzen hiervoor naar het document 'Athlon Car
Lease Hulpdienst' .
Deze voorwaarden zijn van kracht per 1 januari
2006.

