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Aanschafwaarderegeling niet 1ste eigenaar 
 
Indien Verzekeringnemer niet de 1ste eigenaar is van het verzekerde Motorrijtuig en deze op het moment 
van aanschaf jonger is dan 120 maanden, dan wordt bij een gebeurtenis binnen de eerste 36 maanden na 
aanschaf   de Aanschafwaarde vergoed. Daarna wordt de Aanschafwaarde vergoed onder aftrek van 1% voor 
elke maand of gedeelte daarvan te rekenen vanaf de 36e maand na aanschafdatum van het verzekerde 
Motorrijtuig. Als de zo vastgestelde waarde lager is dan de Dagwaarde van het Motorrijtuig, vergoedt de 
Maatschappij deze hogere Dagwaarde. Deze afschrijvingsregeling eindigt zodra het Motorrijtuig ouder dan 
120 maanden is. Daarna wordt de Dagwaarde vergoed. 
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De aanschafdatum en Aanschafwaarde dienen door Verzekeringnemer te worden aangetoond door 
overleggen van een kopie van de aankoopnota van het verzekerde Motorrijtuig. 
 
Boekwaarde of Dagwaarde bij Operational lease 
 
In geval van Operational lease met betrekking tot het Motorrijtuig, zal de Boekwaarde van het  Motorrijtuig op 
het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis worden vergoed. Tenzij de Dagwaarde op dat moment 
hoger is, in dat geval vergoedt de Maatschappij deze hogere Dagwaarde.  
 
Alarmclausule 
 
Een voertuigvolg- en/of een terugvindsysteem is alleen effectief als op afstand het Motorrijtuig te volgen en te 
traceren is. Daarom is het verplicht om een abonnement voor doormelding bij een (particuliere) alarmcentrale 
af te sluiten en actief te houden als de systemen verplicht zijn ingebouwd. Indien dit ter ondersteuning van het 
systeem wordt vereist, is het tevens verplicht een abonnement bij een GSM-provider af te sluiten en actief te 
houden. Dit geldt ook als de systemen vrijwillig zijn ingebouwd en dit zo overeengekomen is. 
 
Wereldwijde dekking (indien op de polis Deluxe dekking is meeverzekerd) 
 
In aansluiting op Algemene voorwaarden artikel 1 Verzekeringsgebied wordt het dekkingsgebied voor module 2 
artikel 2.2 Cascodekking uitgebreid tot 'Wereld' uitsluitend ten aanzien van Motorrijtuigen die tijdens de duur 
van de verzekering worden aangeschaft. Voor schades veroorzaakt buiten de landen van het internationaal 
verzekeringsbewijs (groene kaart) geldt een extra eigen risico van € 2.500,-. Het maximale uitkeringsbedrag 
onder deze uitbreiding bedraagt niet meer dan € 250.000,- per gebeurtenis, ongeacht het feitelijke verzekerde 
bedrag van deze module.  
 
De dekking onder deze uitbreiding is beperkt tot het ophalen en transporteren van deze nieuw aangeschafte 
Motorrijtuigen van bijvoorbeeld de dealer naar het vliegveld of (zee)haven. Er is geen dekking voor schade 
ontstaan tijdens deelname aan een Gumball (3000) rally, Cannon(ball) run, Supercar run of vergelijkbare 
autorally’s/dragraces/autoraces/evenementen. Deze uitbreiding is niet van toepassing op module 1 
Aansprakelijkheidsverzekering, module 3 Schadeverzekering voor inzittenden en module 4 
Ongevallenverzekering voor inzittenden. Deze modules blijven, indien van toepassing, te allen tijde beperkt tot 
de landen van het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart). 
 
 


