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1. Prioriteitenbepaling 
Voor zover sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden in de tekst van de van toepassing verklaarde 
voorwaarden gelden de volgende voorrangsregels: 

- clausules gaan voor verzekeringsvoorwaarden; 
- bijzondere verzekeringsvoorwaarden gaan voor algemene verzekeringsvoorwaarden. 

2. Definities 

2.1 Verzekeringnemer 

Degene die de collectieve verzekeringsovereenkomst met verzekeraar is aangegaan en als zodanig 
als verzekeringnemer in het polisblad staat vermeld. 

2.2 Verzekerde 

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als zodanig als verzekerde in het poliscertificaat staat 
vermeld en wiens verzekerbaar belang onder de collectieve verzekeringsovereenkomst is gedekt.  

2.3 Verzekeraar 

De verzekeraar die in het polisblad staat vermeld.   

2.4 Verzekerde objecten 

Onder verzekerde objecten wordt verstaan nieuw door verzekerde via een in Nederland gevestigde 
CNH-dealer aangeschaft landbouw- en werkmaterieel waarvoor verzekerde een aansluitingsformulier 
bij de polis voor landbouw- en werkmaterieel bij verzekeraar heeft ondertekend. 

2.5 Gebeurtenis 

Een voorval of een reeks van voorvallen die één en dezelfde oorzaak hebben. 

2.6 Orkaan 

Een storm met een windkracht 12 (gemiddeld een windsnelheid over 10 minuten van meer dan 117 
kilometer per uur). 

2.7  Van buiten komend onheil 

Onder van buiten komend onheil wordt verstaan een rechtstreeks, onverwacht en plotseling van 
buiten inwerkend geweld anders dan een gebeurtenis waar het verzekerde object gezien zijn aard 
en/of gebruik normaal tegen bestand dient te zijn. 

2.8 Totaal verlies 

Schade door verlies van het verzekerde object of schade door beschadiging waarbij de 
reparatiekosten na aftrek van normale slijtage en de waarde van eventuele restanten hoger zijn dan 
het bedrag dat bij verlies betaald zou zijn.  

2.9 Vervangingswaarde 

Onder vervangingswaarde is te verstaan het bedrag benodigd voor het verkrijgen van een naar soort, 
kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaak. 
 

2.10 Nieuw Vervangingswaarde 

Onder nieuw vervangingswaarde is te verstaan het bedrag benodigd voor het verkrijgen van 
gelijkwaardige machine met dezelfde specificaties en af-fabriek gemonteerde CNH accessoires. Deze 
waarde is maximaal de oorspronkelijke factuurwaarde inclusief niet recupereerbare BTW van het 
verzekerde object. 

2.11 Poliscertificaat 

Het poliscertificaat is het bewijs van verzekering dat wordt afgegeven door de makelaar aan de 
verzekerde op basis van de informatie van het aansluitformulier en bevat de gegevens van de 
verzekerde en het verzekerde object. 
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2.12 Goedgekeurd beveiligingssysteem 

Een goedgekeurd beveiligingssysteem bestaat uit een gecertificeerd startonderbrekingssysteem met 
een aanvalstijd van minimaal 15 minuten. 

3. Verzekeringsperiode 
De verzekering gaat in op de dag waarop de collectieve verzekeringsovereenkomst wordt gesloten en 
loopt 12 maanden met stilzwijgende verlenging tenzij de collectieve verzekeringsovereenkomst wordt 
opgezegd door de verzekeraar of de verzekeringnemer minstens drie maanden vóór de jaarlijkse 
vervaldag. 
 
In afwijking van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden Landmateriaal Casco uitgebreid 01.2020 
gaat de individuele aansluiting in op de dag waarop het verzekerde object in gebruik wordt genomen 
en zal aflopen na 36 maanden of een gebruiksduur van 7.500 uur of een totaal verlies, afhankelijk van 
hetgeen zich het eerste voordoet, ongeacht de eventuele beëindiging van de collectieve 
verzekeringsovereenkomst. Er vindt geen verlenging van de dekking plaats onder de individuele 
aansluiting. De verzekerde heeft de mogelijkheid om jaarlijks de aansluiting op te zeggen. 

4. Dekking 

4.1 Casco dekking  

Voor verzekerde objecten tot 4 jaar oud en met maximaal 7.500 draaiuren is de dekking conform 
artikel 4.1 (Uitgebreid) en 4.2 (Standaard) van de Algemene Voorwaarden Landmateriaal Casco 
uitgebreid 01.2020 van toepassing. Op verzekerde objecten ouder dan 4 jaar of met meer dan 7.500 
draaiuren is alleen de dekking in artikel 4.2 (standaard) van toepassing.  

4.2 Eigen gebrek dekking 

De verzekeraar vergoedt materiële schade aan het verzekerde object veroorzaakt door 
constructiefouten, verwerkingsfouten, montagefouten, materiaal- of gietfouten en fouten in het 
ontwerp. 
 
De verzekeraar vergoedt schade als gevolg van eigen gebrek alsook de hieruit voortvloeiende 
materiële gevolgschade. 

5. Uitsluitingen 

5.1 Verhuur aan derden 

Van deze verzekering is uitgesloten verzekerde objecten die bij verhuur aan derden worden bediend 
door anderen dan de verzekerde of diens personeel. 

5.2 Recall 

Van deze verzekering zijn uitgesloten kosten in verband met terugroepacties van de fabrikant van de 
verzekerde objecten.  

5.3 Fabrieksgaranties  

Van deze verzekering zijn uitgesloten schades die onder de fabrieksgarantie van het verzekerd object 
vallen. 
 

5.4 Softwarefouten 

Van deze verzekering zijn uitgesloten niet materiële schade als gevolg van softwarefouten of het 
herstel van softwarefouten. Materiële schade als gevolg van softwarefouten is wel onder deze 
verzekering gedekt.  
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5.5 Afwijking van uitsluitingen 

De in artikel 5.1, 5.3 en 5.4 genoemde uitsluitingen van de Algemene Voorwaarden Landmateriaal 
Casco uitgebreid 01.2020 zijn niet van toepassing indien de verzekerde aantoont dat de daarin 
genoemde feiten en omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en 
dat hem ten aanzien daarvan redelijkerwijs niets valt te verwijten. 

5.6 Externe apparatuur 

Van deze verzekering is uitgesloten schade aan externe apparatuur alsmede de (de-)montage 
hiervan, met uitzondering van de accessoires die origineel af-fabriek door de fabrikant zijn 
meegeleverd samen met het verzekerde object.   

5.7 Diefstal GPS-systemen 

Van deze verzekering is uitgesloten schade als gevolg van diefstal van GPS-systemen uit verzekerde 
objecten. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien het verzekerde object is gestald in een 
afgesloten ruimte en er sporen van braak aan deze ruimte aanwezig zijn.  

5.8 Opbouw of wijzigingen aan het verzekerde object 

Van deze verzekering is uitgesloten schade aan het verzekerde object veroorzaakt door speciale 
opbouw of wijzigingen aan het verzekerde object. 

5.9 Eisen onderhoud en reparatie 

Van deze verzekering is uitgesloten schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet opvolgen van 
onderstaande verplichtingen. Indien niet aan een of meer van de onderstaande verplichtingen is 
voldaan, ligt de bewijslast dat de schade niet is ontstaan door het niet opvolgen van de verplichtingen, 
bij verzekerde. 
 
Verzekerde is verplicht: 

a. zich stipt te houden aan de garantiebepalingen, onderhoudsbeurten en verversingstermijnen 
als aangegeven door de fabrikant en alleen olie- en smeermiddelen te gebruiken van de 
voorgeschreven kwaliteit; 

b. in het door de fabrikant en/of dealer/subdealer ter beschikking gestelde onderhoudsboekje de 
beurten en verversingen te registreren; 

c. de onderhoudsbeurten, verversingen en vervanging van onderdelen te laten plaatsvinden bij 
een door de fabrikant erkende dealer of subdealer van het desbetreffende merk of, wanneer 
dit in eigen beheer wordt uitgevoerd, aan te tonen dat een en ander is geschied conform de 
kwaliteitsnormen van een erkende dealer van het desbetreffende merk, en in samenspraak en 
onder supervisie van een erkende dealer van het desbetreffende merk; 

d. ingeval van schade alle gegevens en aanbevelingen met betrekking tot de verversingen, het 
onderhoud, de eventuele reparaties en vervangingen te overleggen aan de verzekeraar. 

 

6. Schadevergoeding  

6.1  Schadevergoeding 

De door verzekeraar te vergoeden schade omvat per gebeurtenis telkens ten hoogste de nieuw 
vervangingswaarde.  
 
De verzekeraar vergoedt de kosten van herstel van het verzekerde object tenzij er sprake is van een 
totaal verlies van het verzekerde object dan wordt er op basis van totaal verlies uitgekeerd.  
 
Wanneer het verzekerde object buiten de macht van de verzekerde is geraakt, wordt de schade eerst 
dan vergoed, indien het verzekerde object niet binnen 30 dagen kan worden herkregen. Kan het 
eerder worden herkregen, dan wordt de schade vergoed, die tijdens de bezitsonttrekking is 
veroorzaakt door een of meer van de gedekte risico’s als beschreven in artikel 4.1 en 4.2 van de 
Bijzondere Voorwaarden Landmateriaal Casco 01.2020. 
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In afwijking van art. 8.2 van de Algemene Voorwaarden Landmateriaal Casco uitgebreid 01.2020 
vergoedt de verzekeraar ingeval van schade door beschadiging van het verzekerde object de 
reparatiekosten, zonder aftrek voor normale slijtage.  

6.2 Berekening van de schade 

Bij de berekening van de door verzekeraar te vergoeden schade worden de kosten van beschadigde 
onderdelen vergoed op basis van de bruto detailhandelsprijs voor de eindgebruiker. De kosten voor 
de lonen worden vergoed op basis van een door de verzekeringnemer geleverde lijst met het 
werkplaatstarief van de CNH-dealers. Deze lijst wordt jaarlijks gecontroleerd door de verzekeraar. 

6.3 Reparaties 

Reparaties kunnen onmiddellijk worden uitgevoerd maar beschadigde onderdelen dienen te allen tijde 
voor inspectie door de verzekeraar beschikbaar te blijven. 
Reparaties die door derden worden uitgevoerd worden uitsluitend vergoed indien deze verricht 
worden door vakbekwame reparateurs onder toezicht van en in samenwerking met een CNH-dealer 
van het desbetreffende merk op basis van aantoonbaar gemaakte kosten. 
 

6.4 Schadevergoeding totaalverlies 

In aanvulling op artikel 8 Algemene Voorwaarden Landmateriaal Casco Uitgebreid 01.2020 geldt dat 
indien er sprake is van een totaal verlies van het verzekerde object, de vergoeding wordt gebaseerd 
op de nieuw vervangingswaarde voor het verzekerde object. Indien het verzekerde object 3 jaar of 
ouder is, wordt de vervangingswaarde van het verzekerde object onmiddellijk voor de gebeurtenis 
verminderd met de verkoopwaarde van de eventuele restanten. 
 

6.5 Eigen risico 

In aanvulling op artikel 8.7 van de Algemene Voorwaarden Landmateriaal Casco Uitgebreid 01.2020 
geldt het volgende.  
Indien het verzekerde object niet is uitgerust met een goedgekeurd beveiligingssysteem tegen diefstal 
of indien de verzekerde er niet voor heeft gezorgd dat dit beveiligingssysteem in werking was op het 
moment van de diefstal of poging tot diefstal, zal een eigen risico van 10% van de schade worden 
toegepast, met een minimum van € 2.500. Indien de verzekerde kan aantonen dat het verzekerde 
object was uitgerust met een goedgekeurd beveiligingssysteem tegen diefstal en dat dit systeem in 
werking was op het moment van de diefstal of poging tot diefstal, zal een eigen risico van € 1.000 
worden toegepast. 

7. NHT 
In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden is het “Clausuleblad terrorismedekking bij de 
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)” van toepassing.  
 
Het “Clausuleblad terrorismedekking” is door de NHT op 10 januari 2007 ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank in Amsterdam gedeponeerd onder nummer 3/2007. 
Registratie heeft tevens plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel Amsterdam op 10 januari 2007 
onder nummer 27178761. Op aanvraag verstrekt de verzekeraar kosteloos een exemplaar.  
Via www.terrorismeverzekerd.nl kunt u de tekst raadplegen. 

8. Premiebetaling 
Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 10 Algemene Voorwaarden Landmateriaal Casco Uitgebreid 
01.2020, geldt dat de verzekeringnemer zorgdraagt voor de premieafdracht aan verzekeraar. Niet 
(tijdige) betaling van premie kan een verzekerde als genoemd op een individueel poliscertificaat niet 
worden tegengeworpen. De bepalingen van Algemene Voorwaarden Landmateriaal Casco Uitgebreid 
01.2020 blijven voor verzekeringnemer onverminderd van kracht.  
 


