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Specifieke voorwaarden behorend bij de mantelovereenkomst landbouw- en werkmaterieelverzekering gesloten 
tussen BNP Paribas Leasing Solutions N.V. en AIG Europe Limited, Netherlands. 
 
Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden van de toepasselijke modules 
prevaleren de laatste. 
 
1. Dekking 

1.1 standaard 
De maatschappij geeft dekking bij verlies of schade aan het verzekerde object of een deel daarvan: 
a. door een externe oorzaak, alsmede 
b. door brand, ontploffing, botsing, aanraking, stoten, slippen, omslaan en van de weg of te water geraken als 

gevolg van de aard of een eigen gebrek van het verzekerde object. 
 
1.2 Uitgebreide dekking 
De maatschappij geeft dekking bij verlies of schade aan het verzekerde object of een deel daarvan als gevolg 
van: 
a. de aard of een eigen gebrek van het verzekerde object. 
 
Voor materieel ouder dan 5 jaar of met meer dan 10.000 bedrijfsuren, afhankelijk van wat eerder komt, zal de 
dekking automatisch en prevalerend boven enige andere bepaling in van toepassing zijnde voorwaarden of 
modules, te allen tijde beperkt zijn tot de dekking genoemd onder 1.1. Standaard. 
 
2.  Uitsluitingen 
2.1 Algemeen 

2.1.1. De verzekering biedt geen dekking voor verlies of schade veroorzaakt door, zich voordoend tijdens of 
ontstaan als gevolg van: 
2.1.1.a een kernreactie, ongeacht hoe deze reactie is ontstaan. Onder de term kernreactie wordt verstaan: iedere 
nucleaire reactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatig opgewekte en natuurlijke 
radioactiviteit. 
Deze uitsluiting geldt niet voor radioactieve nucleïden die zich buiten een nucleaire faciliteit bevinden en die 
worden gebruikt of bedoeld zijn om te worden gebruikt voor industriële, commerciële, landbouw-, medische of 
wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat de benodigde vergunning(en) voor de productie, het 
gebruik, de opslag en de verwijdering van radioactieve stoffen door de overheid moet(en) zijn verleend. 
Voor zover krachtens de wet derden aansprakelijk zijn voor de geleden schade, blijft de uitsluiting volledig en 
onverkort van kracht. 
Onder de term wet wordt in dit verband verstaan de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Staatsblad, 1979-
2251), de speciale wettelijke aansprakelijkheidsregeling op het gebied van kernenergie. 
Onder de term nucleaire faciliteit wordt verstaan een kerncentrale als bedoeld in deze wet. 
2.1.1.b een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen. 
2.1.2 De verzekering biedt geen dekking tegen verlies of schade: 
veroorzaakt door: 
- gewapend conflict: iedere situatie waarbij staten of andere georganiseerde partijen elkaar bestrijden, of ten 
minste de een de ander bestrijdt, met gebruik van militaire machtsmiddelen. 
Onder gewapend conflict wordt mede verstaan gewapende acties van de VN-Vredesmacht; 
- burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van dezelfde staat waarbij 
een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is; 
- opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat gericht is tegen het openbaar gezag; 
- binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende 
plaatsen binnen een staat voordoen; 
- oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, die gericht is tegen het openbaar 
gezag; 
- muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van een gewapende macht, die 
gericht is tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn; 
of veroorzaakt door of tijdens inbeslagneming door Nederlandse of buitenlandse autoriteiten; 
2.1.3. Terrorisme 
Deze polis biedt geen dekking tegen terrorisme:  
A. Met betrekking tot Engeland, Wales en Schotland, niet zijnde de omliggende territoriale wateren zoals bepaald 
in de Wet op de territoriale wateren 1987: 
voor verlies, vernietiging of schade, dan wel gevolgschade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of 
veroorzaakt door of in verband met een terroristische daad, ongeacht of er enige andere oorzaak of gebeurtenis 
die tegelijkertijd dan wel in enige andere volgorde optreedt, aan te wijzen is als bijdragende factor aan deze 
terroristische daad, of voortvloeiend uit of veroorzaakt door of in verband met enige actie ter beheersing, 
voorkoming of bestrijding van een terroristische daad, dan wel op enige andere wijze verband houdende met een 
dergelijke terroristische daad. 
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Ten aanzien van bovenvermeld punt (A) wordt onder terroristische daad (terrorisme) verstaan: handelingen 
uitgevoerd door personen uit naam van of in verband met een organisatie die zich bezighoudt met activiteiten 
gericht op het door middel van dwang of geweld ten val brengen of beïnvloeden van Hare Majesteits regering in 
het Verenigd Koninkrijk of enige andere regering, de jure of de facto. 
 
B. ten aanzien van andere gebieden dan de onder (A) hierboven vermelde gebieden: 
voor verlies, vernietiging of schade, dan wel gevolgschade van welke aard dan ook, direct of indirect 
voortvloeiend uit of veroorzaakt door of in verband met een terroristische daad, ongeacht of er enige andere 
oorzaak of gebeurtenis die tegelijkertijd dan wel in enige andere volgorde optreedt, aan te wijzen is als 
bijdragende factor aan deze terroristische daad, of voortvloeiend uit of veroorzaakt door of in verband met enige 
actie ter beheersing, voorkoming of bestrijding van een terroristische daad, dan wel op enige andere wijze 
verband houdende met een dergelijke terroristische daad. 
Ten aanzien van bovenvermeld punt (B) wordt onder terroristische daad (terrorisme) verstaan: een daad, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van dwang of geweld en/of dreiging hiermee, van een 
persoon of groep(en) personen, handelend op eigen initiatief of uit naam van of in verband met enige 
organisatie(s) of regering(en), begaan uit het oogpunt van politieke, religieuze, ideologische of vergelijkbare 
doeleinden, waaronder begrepen de intentie om invloed uit te oefenen op een overheid en/of angst in te 
boezemen bij het publiek of een gedeelte van het publiek. 
Bij een rechtszaak, rechtsgeding of andere juridische procedure waarin de Maatschappij aanvoert dat vanwege 
deze uitsluiting enige schade, vernietiging of gevolgschade niet gedekt is (of slechts gedekt is tot een bepaalde 
aansprakelijkheidslimiet), berust de bewijslast tot het bewijzen van het tegendeel bij de Verzekerde. 
Indien enig deel van deze uitsluiting ongeldig dan wel onafdwingbaar blijkt te zijn, blijft het overige volledig en 
onverkort van kracht. 
2.1.4. direct of indirect veroorzaakt door overstroming (door zee- of zoetwater) als gevolg van het bezwijken of 
overlopen van natuurlijke waterkeringen, dijken, kaden, oevers, sluizen, stuwen of andere waterbouwkundige 
waterkeringen. 
2.1.5 ontstaan terwijl het verzekerde object werd gebruikt voor andere dan de op de lijst gespecificeerde 
doeleinden. 
2.1.6. ontzegde rijbevoegdheid of onbevoegdheid doordat de chauffeur: 
- niet in het bezit was van een geldig, voor dat object wettelijk voorgeschreven rijbewijs, of 
- de voor de bestuurder van dat object wettelijk voorgeschreven leeftijd nog niet had bereikt, of 
- op grond van een vonnis of verbod door politie/justitie niet tot het besturen van dat object bevoegd was; 
2.1.7. opzet 
De schade met opzet door een verzekerde is veroorzaakt (zonder dat de maatschappij overigens een beroep op 
eigen schuld van de verzekerde zal doen); 
2.1.8. niet-naleving van de verplichtingen in het geval van een claim 
de verzekeringnemer of de verzekerde heeft zich niet gehouden aan een van de verplichtingen zoals vermeld in 
Artikel 6: 
- met de opzet de maatschappij te misleiden, of 
- indien door die niet-nakoming de maatschappij in een redelijk belang is geschaad; 
2.1.9. indien de claim van welke aard dan ook verband houdt met aansprakelijkheid van de verzekerde tegenover 
een derde; 
De onder 2.1.5, 2.1.6., 2.1.7. en 2.1.8 bedoelde uitsluitingen gelden niet voor de verzekerde, indien deze 
aantoont dat deze omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ten 
aanzien daarvan redelijkerwijs niets valt te verwijten. 
2.1.10 hei- en sloopwerk e.d. 
De schade is veroorzaakt terwijl het object werd gebruikt voor hei- of sloopwerk of het slaan of trekken van 
damwanden; 
2.1.11 aanhangwagens e.d. 
de schade betrekking heeft op beschadiging of verlies van een aanhangwagen of soortgelijk voorwerp, tenzij de 
verzekering daarop van toepassing is verklaard; 
2.1.12. bedrijfsschade en waardevermindering  
De schade voortvloeit uit: 
- het niet of niet behoorlijk kunnen gebruiken van het object, dan wel bestaat uit vermindering van de 
verkoopwaarde ondanks herstel, of 
- inbeslagneming van het object. 
 
2.2. Re-call acties en fabrieksgaranties 

Niet verzekerd zijn kosten in verband met re-call acties van de fabrikant, alsmede de fabrieksgaranties die gelden 
voor nieuwe machines. 
 
2.3 Schade aan het verzekerde object 

Uitgesloten van de dekking zoals beschreven in artikel 1 zijn alle verlies en schade: 
a. veroorzaakt door een opzettelijke handeling of roekeloosheid van de verzekeringnemer/verzekerde; 
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b. die ontstaat als gevolg van ontoereikend of onjuist onderhoud en/of onvoldoende zorg voor het verzekerde 
object, hetgeen kan worden toegeschreven aan de verzekerde; 
c. bestaande uit de kosten voor reparatie van normale slijtage. 
 
2.4. Messen en bladen van hakselaars en oogstmachines  

Niet verzekerd is schade aan messen en bladen van hakselaars en oogstmachines, tenzij deze het gevolg is van 
een onder deze verzekering gedekt evenement waarbij het verzekerde object ook beschadigd is. 
 
2.5. Banden en rupsen 

Schade aan banden of rupsen is ook meeverzekerd, ongeacht of het object zelf ook beschadigd is, maar op de 
schadevergoeding zal een redelijk percentage worden afgeschreven voor slijtage en geleidelijke achteruitgang. 
 
3 De schadevergoeding 
3.1. Algemeen 

De verplichting van de maatschappij tot schadevergoeding, behoudens het bepaalde onder 3.2, omvat per 
gebeurtenis telkens ten hoogste het voor het object verzekerde bedrag naar keuze van de maatschappij: 
Bij de berekening van de schade conform artikel 11 van de algemene voorwaarden, 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 dealers. Deze lijst wordt jaarlijks gecontroleerd door de maatschappij. Reparaties kunnen onmiddellijk worden 
uitgevoerd maar beschadigde onderdelen dienen te allen tijde voor inspectie beschikbaar blijven. 
Herstellingen die door derden worden uitgevoerd worden uitsluitend vergoed indien ze verricht worden door 
vakbekwame reparateurs op basis van aantoonbaar gemaakte kosten. 
Schade aan machines veroorzaakt door speciale opbouw (indien niet vermeld in het poliscertificaat als externe 
apparatuur) of wijzigingen aan de machines, die werden uitgevoerd op initiatief van de dealer, is niet verzekerd. 
3.2 op basis van herstel: de kosten van herstel van het verzekerde object,  

 Persen (roll-, belt-, opraap- en grootpakpersen) 1% per 1000 pakken 

 Kleine persen of oprapers   1% per 10.000 pakken 

 Oogstmachines, mechanisch gedeelte  1% per 35 draaiuren 

 Oogstmachines, motorgedeelte   1% per 50 draaiuren 

 Maaidorsers, mechanisch gedeelte  1% per 30 draaiuren 

 Overig agrarisch materieel   1% per 100 draaiuren  

 Al het overige werkmateriaal: de kosten van herstel van het verzekerde object, waarbij rekening 
wordt gehouden met redelijke afschrijving.  

Deze afschrijvingen worden berekend vanaf de datum van inschrijving en heeft alleen betrekking op 
slijtagegevoelige onderdelen, niet op elektronische componenten en niet op arbeidskosten. 
3.3 op basis van totaal verlies: de vervangingswaarde van het verzekerde object onmiddellijk voor de gebeurtenis 
verminderd met de verkoopwaarde van de eventuele restanten. Onder vervangingswaarde is te verstaan het 
bedrag benodigd voor het verkrijgen van een naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaak.  
Wanneer het object buiten de macht van de verzekerde is geraakt, wordt de schade eerst dan vergoed, indien het 
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 risico’s bedoeld in artikel 1. 
3.4 Vaste afschrijving op de nieuwwaarde van landbouwtractoren eigen bedrijf 
Indien een landbouwtractor 
 - uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van het eigen landbouw-, veeteelt-, of tuinbouwbedrijf en 
 - nieuw was bij aanschaf door de verzekerde en 
 - verzekerd is tegen de in artikel 1 bedoelde risico’s, geldt in aanvulling op lid 3.2 het volgende: 
3.4.1 vindt de gebeurtenis plaats binnen 12 maanden na de datum van aanschaf door de verzekerde, dan wordt 
als vervangingswaarde van de tractor onmiddellijk voor de gebeurtenis de dan laatst bekende nieuwwaarde 
daarvan beschouwd; 
3.4.2 vindt de gebeurtenis plaats na die 12 maanden, doch binnen 5 jaar na die koopdatum, dan wordt de onder 
3.1 bedoelde nieuwwaarde voor elke gehele maand na de 12e maand na die koopdatum verminderd met 1%; 
3.4.3 bedragen de herstelkosten meer dan 2/3 van de waarde vóór de gebeurtenis, als vastgesteld 
overeenkomstig het onder 3.4.1 of 3.4.2 bepaalde, dan wordt de schade op basis van totaal verlies 
overeenkomstig 3.3 vergoed; 
3.4.4 de aldus vastgestelde schadevergoeding wordt, zo nodig, boven het verzekerde bedrag uitgekeerd; 
3.4.5 het hierboven bepaalde is niet van toepassing op de niet tot de standaard uitrusting behorende accessoires. 
 
3.5 Vergoeding boven het verzekerde bedrag  

Onverminderd het in 3.1 t/m 3.3 bepaalde vergoedt de maatschappij de verzekeringnemer per gebeurtenis, zo 
nodig boven het voor het object verzekerde bedrag: 
- de waarde van de niet tot de standaarduitrusting behorende verzekerde accessoires, voor zover in de 

verzekerde som inbegrepen 
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- de noodzakelijke kosten voor berging, opruiming, bewaking, voorlopige stalling, vervoer van het object naar 
de dichtstbijzijnde geschikte herstelinrichting; 

- de kosten van de ter bepaling van de schade vereiste demontage; 
- de verschuldigde invoerrechten, indien het object in het buitenland moet achterblijven en 
- de van de verzekerde gevorderde bijdrage in averijgrosse. 
 
3.6 Verzekerd bedrag voor audio(visuele) apparatuur  

Audio(-visuele) apparatuur, welke tot de standaarduitrusting of tot de verzekerde accessoires behoort, wordt 
geacht tot ten hoogste € 500,- te zijn verzekerd. 
 
3.7 Herkrijging van het object na verlies 

Heeft de maatschappij nadat het object buiten de macht van de verzekerde is geraakt de schade vergoed en kan 
het object daarna worden herkregen, dan heeft de maatschappij recht op terugbetaling van de vergoeding, tenzij 
partijen nader anders overeenkomen. 
De verzekeringnemer/verzekerde is verplicht de maatschappij onverwijld in te lichten indien het object wordt 
herkregen dan wel teruggevonden. 
 
4. Eigen risico: 

Het eigen risico voor Casco Uitgebreid € 500 per claim. 
 
In geval van diefstal: 

zal een eigen risico van 20% van de schade worden toegepast, met een minimum van € 2.500. Indien de 
verzekeringnemer 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. 
 
5. Verzekeringsperioden: 

De verzekering gaat in op de dag waarop het verzekerde object in gebruik wordt genomen en zal aflopen na 12 
maanden met stilzwijgende verlenging, volgens het poliscertificaat afgegeven aan de verzekeringnemer. 
 
6. Eisen onderhoud en reparatie 

Verzekerde is verplicht: 
- 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; 
- in het door de fabrikant en/of dealer/subdealer ter beschikking gestelde onderhoudsboekje de beurten en 
verversingen te registreren; 
- de onderhoudsbeurten, verversingen en vervanging van onderdelen te laten plaatsvinden bij een door de 
fabrikant erkende dealer of subdealer of, wanneer dit in eigen beheer wordt uitgevoerd, aan te tonen dat een en 
ander is geschied conform de kwaliteitsnormen van een erkende dealer; 
- ingeval van schade alle gegevens en aanbevelingen met betrekking tot de verversingen, het onderhoud, de 
eventuele reparaties en vervangingen te overleggen aan de maatschappij. 
 
Indien Verzekerde een of meerdere van de hier genoemde verplichtingen niet nakomt, vervalt het recht op 
schadevergoeding voor schaden die direct of indirect voortvloeien uit het niet opvolgen van deze verplichtingen. 
In dat geval ligt de bewijslast dat de schade niet is voorgevallen door niet opvolgen van de verplichtingen volledig 
bij Verzekerde. 


