VERZEKERINGSVOORWAARDEN MATERIEEL

Algemeen
Materieel in eigendom van/of in beheer bij Volker Stevin Materieel is op basis van
WA(M) en casco per materieelstuk verzekerd onder de navolgende voorwaarden:
1.

Dekkingsgebied Europa

1.1

Uitzonderingen (niet gedekte landen):
Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Griekenland, Kroatië, Macedonië, Montenegro,
Servië, Turkije, Wit Rusland, Rusland en de ex lidstaten van de USSR.
Indien en voor zover er materieel ingezet wordt voor projecten in genoemde
uitzonderingslanden dient er vooraf overleg gepleegd te worden.
Deze uitzonderingen gelden niet voor bedrijfswagens. Zie voor dekkingsgebied
bedrijfswagens de omschrijving op de groene kaart - dekkingsgebied van het voertuig.

1.2

Overige bepalingen
Voor dekking landbased equipment aan boord van floating equipment (droog op drijvend)
dienen vooraf separate afspraken gemaakt te worden.
Als materieel buiten Nederland wordt ingezet moet er vooraf overleg zijn in verband met
eventuele buitenlandse bij wet verplichte (verzekerings)wetgeving en/of afwijkende tarieven
assurantiebelasting.
Voor dekking buiten Europa dienen vooraf separate afspraken gemaakt te worden.

2.

Eigen risico bedragen komen altijd ten laste van de Huurder.
Noot: Tussentijdse aanpassing(en) van eigen risico bedragen kan mogelijk zijn bij
continuering van bestaande polissen. Uiteraard zal hieromtrent vooraf informatie verstrekt
worden.

2.1

Bedrijfswagens

2.1.1

WA(M)
Bedrijfswagens < 3500 kg GVW
Bedrijfswagens > 3500 kg GVW

Eigen risico
€
225,00
€
750,00

2.1.2

CASCO
Bedrijfswagens < 3500 kg GVW
bij ruitbreuk (mits gerepareerd bij Carglass)
Bedrijfswagens > 3500 kg GVW
bij ruitbreuk (mits gerepareerd bij Carglass)

Eigen risico
€
136,00
€
68,00
€
450,00
€
68,00
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2.2

Materieel

2.2.1

WA(M)
Per materieelstuk voor zowel het z.g. “rijden” als “werken“ risico

Eigen Risico
€ 5.000,00

2.2.2

CASCO
Per materieelstuk (exclusief boor equipment)
Per materieelstuk boor equipment
Floating equipment (drijvend materieel en droog op drijvend)

Eigen risico
€ 5.000,00
€ 11.250,00
n.o.t.k.

2.2.3

Overige bepalingen CASCO
a. Vandalisme
Per materieelstuk (exclusief boor equipment)
Per materieelstuk boor equipment

Eigen Risico

b.

Diefstal
Per materieelstuk (exclusief boor equipment)
Per materieelstuk boor equipment

€ 5.000,00
€ 16.000,00

€ 7.500,00
€ 16.000,00

Noot: in geval van joyriding zal het eigen risico worden verdubbeld.
2.3

Bijzondere bepalingen en voorwaarden

2.3.1

Uitgesloten van dekking zijn:
a. ondergronds achtergebleven boorequipment
b. onoordeelkundig gebruik
c. boetes
d. gevolgschade werkmaatschappijen / opdrachtgevers en anderen.
e. rijplaten (731 groep) en azobéschotten (732 groep)
f. schade aan de projecten en/of de aangenomen werken van de Huurder
g. confiscaties
h. transport buiten de Europese Unie
i. transport over water
j. machinebreuk

2.3.2

Extra dekkingen:
Met betrekking tot sub g, h, i en j uit paragraaf 2.3.1 is het mogelijk om op verzoek separaat
een dekking te regelen tegen nader overeen te komen voorwaarden, premies en
eigen risico’s.

3. Diefstal
Diefstal van materieel dient direct na de gebeurtenis te worden vastgelegd in een
politierapport.
Het gebruik van ter beschikking gestelde disselsloten en andere beveiligingsmiddelen
is verplicht.
4. Materieel derden
Door Volker Stevin Materieel ingehuurd materieel van derden, wordt verzekerd in
overeenstemming met boven vermelde voorwaarden.
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5. Ongevallen inzittendenverzekering auto´s
Voor alle bedrijfsauto´s is een ongevallen inzittendenverzekering afgesloten te weten:
- Personenauto´s
Per voertuig, voor vier inzittenden inclusief de bestuurder
- Bedrijfswagens < 3500 kg GVW
Per voertuig, voor negen inzittenden inclusief de bestuurder
- Bedrijfswagens > 3500 kg GVW
Per voertuig, voor drie inzittenden inclusief de bestuurder
Maximum verzekerd bedrag per inzittende:
A: € 15.000,00
In geval van overlijden
B: € 30.000,00
In geval van blijvende gehele invaliditeit, met gedeeltelijke
uitkering in geval van blijvende gedeeltelijke invaliditeit.
6. Schademeldingsprocedure
Schademelding dient altijd binnen 3x 24 uur te geschieden aan de afdeling
Verzekeringen (schade@vsmaterieel.nl) van Volker Stevin Materieel en aan de
assurantiefunctionaris van de eigen regio of werkmaatschappij.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Volker Stevin Materieel bv
Donker Duyvisweg 75, 3316 BL Dordrecht
Postbus 1192, 3300 BD Dordrecht
Afdeling verzekeringen, telefoon (078) 654 68 77
Voor de meest recente Verzekeringsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze website:
www.vsmaterieel.nl

23 april 2018

