
Uit het vermelde op het polisblad blijkt of er sprake is van een volledig 
cascoverzekering, in welk geval de artikelen 1 tot en met 3 gelden, of 
een beperkt cascoverzekering, in welk geval de artikelen 4 tot en met 
6 gelden.

	 Volledig	cascoverzekering

1	 Omvang	van	de	dekking
1
De volledig cascoverzekering biedt dekking voor schade aan alsmede 
tenietgaan en verlies van de verzekerde bromfiets tengevolge van:
1.1
brand, explosie, kortsluiting en zelfontbranding, ook als de oorzaak 
daarvan een eigen gebrek is, alsmede blikseminslag;
1.2
diefstal, joyriding of verduistering; deze dekking omvat mede 
vergoeding voor schade die aan de bromfiets is ontstaan gedurende 
de tijd dat de bromfiets aan de macht van de verzekeringnemer 
onttrokken was;
1.3
botsen, omslaan, van de weg of te water geraken, ook indien een 
eigen gebrek van de bromfiets de (mede-)oorzaak is;
1.4
enig ander plotseling van buiten komend onheil.
2 Accessoires
Op of aan de bromfiets gemonteerde accessoires zijn automatisch 
meeverzekerd tot 10% van de cataloguswaarde van de bromfiets, met 
een maximum van e 200,– voor alle accessoires tezamen.
3 Aanvullende dekking
De verzekering biedt tevens recht op vergoeding van:
3.1
e 12,50 voor elke dag dat de bromfiets in geval van totaal verlies 
wegens diefstal, joyriding of verduistering niet beschikbaar is; deze 
vergoeding wordt over maximaal 30 dagen verleend;
3.2
de kosten voor het opnieuw verkrijgen van de kentekenplaten, indien 
het verlies daarvan verband houdt met een gedekte gebeurtenis;
3.3
de naar aanleiding van een gedekte gebeurtenis noodzakelijk 
gemaakte kosten van opruiming, berging, stalling en bewaking van 
de bromfiets alsmede vervoer daarvan naar de dichtstbijzijnde plaats 
waar (nood-)reparatie kan plaatshebben;
3.4
bijdragen in averij grosse.

2	 Schadevergoeding
1 Algemeen
De maatschappij vergoedt bij schade aan de bromfiets de 
noodzakelijke reparatiekosten, tenzij er sprake is van totaal verlies. 
Bij totaal verlies van de bromfiets geldt als basis voor de schade- 
vergoeding de waarde van de bromfiets overeenkomstig dit artikel 
sub 3.
2 Totaal verlies
Totaal verlies van de bromfiets wordt aangenomen:
• bij verlies of tenietgaan van de bromfiets tengevolge van de in 

artikel 1 sub 1 vermelde oorzaken;
• indien de reparatiekosten meer bedragen dan de dagwaarde van de 

bromfiets onmiddellijk voor het ontstaan van de schade verminderd 
met de restantwaarde.

3 Waardebepaling
1
De maatschappij vergoedt:
1.1
in geval van beschadiging van de bromfiets de reparatiekosten tot ten 
hoogste de dagwaarde van de bromfiets onder aftrek van de 
restantwaarde;
1.2
in geval van totaal verlies van de bromfiets de dagwaarde onmiddellijk 
voor het ontstaan van de schade verminderd met de restantwaarde.
2 Totaal verlies
Totaal verlies van de bromfiets wordt aangenomen indien de 
reparatiekosten meer bedragen dan de dagwaarde onmiddellijk voor 
het ontstaan van de schade, verminderd met de restantwaarde.
4 Beperking van de schadevergoeding/eigen risico
Op het conform de voorgaande bepalingen berekende bedrag wordt 
in mindering gebracht:
4.1
het op polisblad vermelde eigen risico; houdt de uitkering verband 
met een gebeurtenis als vermeld in artikel 4 sub 1.1 tot en met 1.8 van 
de voorwaarden beperkt cascoverzekering zoals hierna omschreven 
dan wordt e 100,– in mindering gebracht. Bij schade door diefstal na 
braak aan een afgesloten ruimte waarin de bromfiets zich bevond, 
wordt geen eigen risico op de schadevergoeding in mindering 
gebracht;
4.2
de waarde van de restanten, indien de uitkering wordt verleend in 
verband met totaal verlies van de bromfiets.

3	 Regeling	en	verhaal	van	schade
1
Voor het vaststellen van de omvang van een door een gedekte 
gebeurtenis ontstane schade zal de maatschappij in het algemeen 
één of meer deskundigen benoemen. Indien de herstelkosten niet 
meer dan e 125,– boven het toepasselijke eigen risico bedragen 
erkent de maatschappij een gespecificeerde nota als voldoende 
bewijs van de schadeomvang.
2
In geval van totaal verlies (in technische zin) van de bromfiets 
behoudt de maatschappij zich het recht voor het wrak over te doen 
dragen aan een door haar aan te wijzen partij. De uitkering zal niet 
eerder plaatsvinden dan nadat de verzekeringnemer alle delen van 
het bij de bromfiets behorende kentekenbewijs heeft overhandigd 
aan de maatschappij.
3
Het recht op uitkering en de omvang van de schade wordt mede aan 
de hand van de door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen 
vastgesteld.
4
In geval van diefstal, joyriding of verduistering verklaart de 
verzekeringnemer zich akkoord met het aanmelden door de 
maatschappij van de voertuiggegevens aan het Vermiste Auto Register 
(VAR), zodat door de overheid erkende particuliere organisaties door 
de maatschappij ingeschakeld kunnen worden voor het terugvinden 
en terugbezorgen van het voertuig. De verzekeringnemer kan ook zelf 
rechtstreeks de vermissing van het voertuig doorgeven aan de VAR - 
helpdesk, die 24 uur per dag bereikbaar is.
5
Het recht op een uitkering voor verlies van de bromfiets door diefstal, 
joyriding of verduistering ontstaat indien de bromfiets niet binnen 30 
dagen na melding van de gebeurtenis aan de maatschappij door de 
verzekeringnemer kan worden terugverkregen. Door de uitkering 
gaan alle rechten met betrekking tot de bromfiets over op de 
maatschappij; de verzekeringnemer dient hierbij medewerking te 
verlenen door de maatschappij in het bezit te stellen van een 
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ondertekende akte van eigendomsoverdracht, en, voor zover 
mogelijk, de sleutels, alle delen van het kentekenbewijs en de 
afgegeven groene kaart.
6
Met inachtneming van artikel 7:962 BW heeft de maatschappij het 
recht een uitkering voor schade aan de bromfiets op de voor het 
ontstaan van die schade aansprakelijke persoon (niet verzekering- 
nemer) te verhalen. Dit verhaalsrecht zal niet uitgeoefend worden 
tegen de door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van de 
bromfiets en de daarmee vervoerde personen, tenzij een algemene 
uitsluiting van toepassing is.
7 Bereddingskosten
De kosten door verzekeringnemer of de verzekerde bij of na een 
gedekte gebeurtenis in het kader van zijn bereddingsplicht gemaakt 
in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van 
schade aan verzekerde zaken. De bereddingskosten worden tot 
maximaal 100% boven de verzekerde som voor (beperkt) casco 
vergoed. Niet-nakoming van de bereddingsplicht Aan deze 
verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de 
verzekeringnemer of de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te 
nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in 
artikel 7:957 BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft 
benadeeld.

	 Beperkt	cascoverzekering

4	 Omvang	van	de	dekking
1
De beperkt cascoverzekering biedt dekking voor schade aan alsmede 
tenietgaan en verlies van de verzekerde bromfiets tengevolge van:
1.1
brand, explosie, kortsluiting en zelfontbranding, ook als de oorzaak 
daarvan een eigen gebrek is, alsmede blikseminslag;
1.2
diefstal, joyriding of verduistering; deze dekking omvat mede 
vergoeding voor schade die aan de bromfiets is ontstaan gedurende 
de tijd dat de bromfiets aan de macht van de verzekeringnemer 
onttrokken was;
1.3
botsen met wild of loslopende dieren;
1.4
overstroming, vloedgolf, hagel, aardbeving, vulkanische uitbarsting, 
vallend gesteente, instorting en aardverschuiving;
1.5
het omwaaien van de bromfiets en/of het vallen van voorwerpen (ook 
bomen) door storm, waaronder te verstaan een windsnelheid van 
minstens 14 meter per seconde (windkracht 7);
1.6
relletjes;
1.7
het in aanraking komen met een luchtvaartuig, delen daarvan en/of 
voorwerpen die uit een luchtvaartuig vallen;
1.8
een van buiten komend onheil tijdens vervoer van de bromfiets per 
vliegtuig, boot, trein of auto; van deze dekking is lakschade, schade 
bestaande uit krassen en schrammen alsmede schade ontstaan 
tijdens slepen en/of takelen uitgesloten.
2 Accessoires
Op of aan de bromfiets gemonteerde accessoires zijn automatisch 
meeverzekerd tot 10% van de cataloguswaarde van de bromfiets, met 
een maximum van e 200,– voor alle accessoires tezamen.
3 Aanvullende dekking
De verzekering biedt tevens recht op vergoeding van:
3.1
e 12,50 voor elke dag dat de bromfiets in geval van totaal verlies 
wegens diefstal, joyriding of verduistering niet beschikbaar is; deze 
vergoeding wordt over maximaal 30 dagen verleend;
3.2
de kosten voor het opnieuw verkrijgen van de kentekenplaten, indien 
het verlies daarvan verband houdt met een gedekte gebeurtenis;

3.3
de naar aanleiding van een gedekte gebeurtenis noodzakelijk 
gemaakte kosten van opruiming, berging, stalling en bewaking van 
de bromfiets alsmede vervoer daarvan naar de dichtstbijzijnde plaats 
waar (nood-)reparatie kan plaatshebben;
3.4
bijdragen in averij grosse.

5	 Schadevergoeding
1 Algemeen
De maatschappij vergoedt bij schade aan de bromfiets de 
noodzakelijke reparatiekosten, tenzij er sprake is van totaal verlies. 
Bij totaal verlies van de bromfiets geldt als basis voor de schade- 
vergoeding de waarde van de bromfiets overeenkomstig dit artikel 
sub 3.
2 Totaal verlies
Totaal verlies van de bromfiets wordt aangenomen:
• bij verlies of tenietgaan van de bromfiets tengevolge van de in 

artikel 4 sub 1 vermelde oorzaken;
• indien de reparatiekosten meer bedragen dan de dagwaarde van de 

bromfiets onmiddellijk voor het ontstaan van de schade verminderd 
met de restantwaarde.

3
De waarde van de bromfiets wordt bij totaal verlies bepaald op de 
dagwaarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade.
4 Beperking van de schadevergoeding/eigen risico
Op het conform de voorgaande bepalingen berekende bedrag wordt 
in mindering gebracht:
4.1
het op het polisblad vermelde eigen risico; bij schade door diefstal na 
braak aan een afgesloten ruimte waarin de bromfiets zich bevond, 
wordt geen eigen risico op de schadevergoeding in mindering 
gebracht;
4.2
de waarde van de restanten, indien de uitkering wordt verleend in 
verband met totaal verlies van de bromfiets.

6	 Regeling	en	verhaal	van	schade
1
Voor het vaststellen van de omvang van een door een gedekte 
gebeurtenis ontstane schade zal de maatschappij in het algemeen 
één of meer deskundigen benoemen. Indien de herstelkosten niet 
meer dan e 125,– boven het toepasselijke eigen risico bedragen 
erkent de maatschappij een gespecificeerde nota als voldoende 
bewijs van de schadeomvang.
2
In geval van totaal verlies (in technische zin) van de bromfiets 
behoudt de maatschappij zich het recht voor het wrak over te doen 
dragen aan een door haar aan te wijzen partij. De uitkering zal niet 
eerder plaatsvinden dan nadat de verzekeringnemer alle delen van 
het bij de bromfiets behorende kentekenbewijs heeft overhandigd 
aan de maatschappij.
3
Het recht op uitkering en de omvang van de schade wordt mede aan 
de hand van de door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen 
vastgesteld.
4
Het recht op een uitkering voor verlies van de bromfiets door diefstal, 
joyriding of verduistering ontstaat indien de bromfiets niet binnen 30 
dagen na melding van de gebeurtenis aan de maatschappij door de 
verzekeringnemer kan worden terugverkregen. Door de uitkering 
gaan alle rechten met betrekking tot de bromfiets over op de 
maatschappij; de verzekeringnemer dient hierbij medewerking te 
verlenen door de maatschappij in het bezit te stellen van een 
ondertekende akte van eigendomsoverdracht, en, voorzover mogelijk, 
de sleutels, alle delen van het kentekenbewijs en de afgegeven groene 
kaart.
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5
Met inachtneming van artikel 7:962 BW heeft de maatschappij het 
recht een uitkering voor schade aan de bromfiets op de voor het 
ontstaan van die schade aansprakelijke persoon (niet verzekering- 
nemer) te verhalen. Dit verhaalsrecht zal niet uitgeoefend worden 
tegen de door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van de 
bromfiets en de daarmee vervoerde personen, tenzij een algemene 
uitsluiting van toepassing is.
6 Bereddingskosten
De kosten door verzekeringnemer of de verzekerde bij of na een 
gedekte gebeurtenis in het kader van zijn bereddingsplicht gemaakt 
in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van 
schade aan verzekerde zaken. De bereddingskosten worden tot 
maximaal 100% boven de verzekerde som voor (beperkt) casco 
vergoed. Niet-nakoming van de bereddingsplicht Aan deze 
verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de 
verzekeringnemer of de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te 
nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in 
artikel 7:957 BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft 
benadeeld.
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