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Verzekering ter dekking van de in de verzekerde rubrieken omschreven gevaren, voortvloeiende uit de exploitatie van een rijdende 
winkel; daaronder mede te verstaan de onroerende zaken in gebruik voor stalling van de rijdende winkel en/of de opslag van 
goederen behorende tot het in de rijdende winkel verkochte assortiment. Meeverzekerd zijn risico's, voortvloeiende uit de 
exploitatie van een aan verzekeraars bekende dagwinkel, voor zover het activiteiten betreft die als een aanvulling op de exploitatie 
van de rijdende winkel kunnen worden beschouwd en voor wat betreft omzet en financieel resultaat een daarmee samenhangende 
activiteit vormen. De onroerende zaken zelf zijn alleen meeverzekerd indien met name vermeld in de polis/clausulebladen en 
tegen de aldaar genoemde voorwaarden. Tenzij daarvan in deze Bijzondere Voorwaarden uitdrukkelijk wordt afgeweken zijn deze 
Bijzondere Voorwaarden uitsluitend van toepassing met inachtneming van al hetgeen is gesteld in de "polisvoorwaarden SG2018 
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HOOFDSTUK A/RW. - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN RIJDENDE WINKEL 
 
In aanvulling op en met inachtneming van al het gestelde onder Hoofdstuk 
A van de "Verzekeringsvoorwaarden SG2018" (bedrijven) wordt voorts 
verstaan onder: 
A.1 Rijdende Winkel 
A.1.1 Een door elektrische energie of door brandstof aangedreven 

gesloten voertuig, door één of meer afsluitbare deuren 
toegankelijk voor het publiek; alsmede de met dit voertuig een 
geheel vormende inrichting bestaande uit stellingen, koelingen, 
kasregister en overige inventaris met de gebruikelijk daarbij 
behorende onderdelen en voorwerpen, dienende tot presentatie 
en verkoop van een assortiment consumentenproducten en in 
gebruik ter exploitatie van een ambulante detailhandel in 
levensmiddelen en aanverwante artikelen. Tot de Rijdende 
Winkel behoren mede de extra voorzieningen en bijzondere 
constructies, speciale beschildering en belettering alsmede 
accessoires indien omschreven op het polisblad of laatst 
afgegeven polisaanhangsel. 

A.1.2 Indien van toepassing wordt voorts geacht van de Rijdende 
Winkel onderdeel uit te maken een daaraan gekoppelde 
aanhanger dienende tot opslag en transport van goederen en 
emballage. Met betrekking tot de Rubrieken II/RW en III/RW van 
de verzekeringsvoorwaarden is schade aan het gekoppelde 
object echter alleen gedekt indien in het voor de Rijdende Winkel 
overeengekomen verzekerd bedrag mede de aankoopwaarde 
van het gekoppeld object is inbegrepen. 

A.2 Stalling/Opslagruimte 
 Een onroerende zaak, uitsluitend of vrijwel uitsluitend in gebruik 

als stalling voor een Rijdende Winkel alsmede voor opslag van 

goederen en andere zaken voor zover direct verband houdende 
met de exploitatie van de Rijdende Winkel. 

A.3 Dagwinkel 
 De ruimte aanwezig in een onroerende zaak; met uitsluiting van 

welke andere activiteit dan ook in gebruik als verkoopruimte voor 
een assortiment levensmiddelen en aanverwante artikelen, 
hoegenaamd identiek aan het in de Rijdende Winkel gevoerde 
assortiment artikelen en bedoeld ter verhoging/verbetering van 
het bedrijfsresultaat van de geëxploiteerde Rijdende Winkel. 

A.4 Onderhoud 
 Onder onderhoud wordt verstaan een periodiek en ten minste 

eenmaal per jaar plaatsvindende controle van de bewegende en 
overige, voor een goed functioneren van de Rijdende Winkel, 
vitale onderdelen, zo nodig gevolgd door reparatie of vervanging 
van die gebrekkige onderdelen, ten bewijze waarvan verzekerde 
de daartoe ontvangen facturen en certificaten kan overleggen. 
Bij in gebreke blijven tot het doen verrichten van tijdig periodiek 
onderhoud, dan wel in geval van in gebreke blijven tot het 
overleggen van documenten waaruit blijkt dat de 
onderhoudsverplichtingen tijdig werden nagekomen, is sprake 
van gebrekkig onderhoud. Van gebrekkig onderhoud zal voorts 
sprake zijn indien dit wordt vastgesteld door (een) 
onafhankelijke expert(s). Bij het langdurig in gebreke blijven tot 
het doen verrichten van onderhoud is sprake van slecht 
onderhoud. Van slecht onderhoud zal voorts sprake zijn indien 
dit wordt vastgesteld door (een) onafhankelijke expert(s) 

 
 

 
HOOFDSTUK B/RW.- ALGEMENE VOORWAARDEN RIJDENDE WINKEL 
 
In aanvulling op en met inachtneming van al het gestelde onder Hoofdstuk 
B van de "Verzekeringsvoorwaarden SG2013" (bedrijven) is bovendien van 
toepassing: 
B.1  Dekking 
B.1.1  De verzekering geeft dekking voor de op het polisblad of laatst 

afgegeven polisaanhangsel van toepassing verklaarde rubrieken 
en is geldend in Nederland en het daarmee direct verbonden 
grensgebied. 

B.2  Vervangende Rijdende Winkel 
B.2.1  Indien de verzekerde Rijdende Winkel tijdelijk buiten gebruik is 

gesteld wegens reparatie of revisie is de verzekering gedurende 
deze periode eveneens van kracht voor een niet aan 
verzekeringnemer toebehorende, gelijksoortige en 
gelijkwaardige vervangende Rijdende Winkel, echter op grond 
van de navolgende bepalingen: 

B.2.2  de dekking voor de vervangende Rijdende Winkel wordt slechts 
verleend na (telefonische) aanmelding bij Supergarant te 
Leidschendam; 

B.2.3  de dekking voor de verzekerde Rijdende Winkel wordt eerst in 
kracht hersteld na (telefonische) afmelding van de vervangende 
Rijdende Winkel bij Supergarant te Leidschendam;  

B.2.4  in geval van schade aan- of verlies van de vervangende Rijdende 
Winkel zal de vergoeding voor deze schade, respectievelijk het 
verlies niet méér bedragen dan de verzekerde waarde van de 
verzekerde Rijdende Winkel tenzij schriftelijk uitdrukkelijk 
anders is overeengekomen. 

B.3  Uitsluitingen 
 Naast elders genoemde uitsluitingen gelden voor de Rijdende 

Winkel bovendien de volgende uitsluitingen: 
B.3.1  Rijbewijs 
 Verzekerde verliest alle recht op schadevergoeding indien de 

feitelijke bestuurder: 

B.3.1.1  niet in het bezit is van een geldig voor de Rijdende Winkel 
wettelijk voorgeschreven rijbewijs en/of van de voor het feitelijk 
gepleegde soort vervoer verplichte aanvullende certificaten dan 
wel niet heeft voldaan aan de overige ten aanzien van de 
rijbevoegdheid gestelde voorschriften; 

B.3.1.2  niet heeft voldaan aan de op zijn rijbewijs gestelde voorschriften; 
B.3.1.3  door het daartoe bevoegd gezag een rijverbod is opgelegd; 
B.3.1.4  de rijbevoegdheid is ontzegd. 
B.3.2  Ander gebruik 
 Verzekerde verliest alle recht op schadevergoeding indien de 

Rijdende Winkel is beschadigd en/of schade heeft veroorzaakt 
tijdens gebruik van de Rijdende Winkel voor andere doeleinden 
dan waarvoor het krachtens de polisvoorwaarden is bestemd, 
daaronder mede te verstaan verhuur van de Rijdende Winkel, 
anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
verzekeraars. 

B.3.3 Inbeslagneming 
 Het recht op schadevergoeding vervalt indien de Rijdende Winkel 

is beschadigd en/of schade heeft veroorzaakt gedurende de tijd 
dat de Rijdende Winkel in beslag is genomen door/of wordt 
gebruikt krachtens een besluit van- een Nederlandse of vreemde 
mogendheid. 

B.4 Schade 
B.4.1 Aangifte 
 In geval van diefstal of poging daartoe, braak en verduistering 

van de Rijdende Winkel, alsmede in geval van joy-riding, 
vandalisme, oplichting en vermissing dient verzekerde direct na 
kennisneming aangifte te doen bij de politie of, zo dat niet 
mogelijk mocht zijn, bij andere daarvoor in aanmerking komende 
bevoegde autoriteiten en van deze aangifte ten spoedigste een 
origineel schriftelijk bewijs aan verzekeraars over te leggen. 

 
 

 
HOOFDSTUK C/RW. - BONUS-MALUS REGELING RIJDENDE WINKEL 
  
C.1  Het gestelde onder Hoofdstuk C van de 

Verzekeringsvoorwaarden SG2013" (bedrijven) is onverkort van 
toepassing voor de Rijdende Winkel. Aangetekend wordt dat de 
na een schadevrij jaar toegekende premiekorting dan wel dat de 
op grond van zich voorgedane schadegebeurtenis(sen) 
vastgestelde premietoeslag voor de daarvoor in aanmerking 
komende rubrieken eveneens van toepassing is op: 

 - de premie van de verzekering voor Wettelijke 
Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) van de Rijdende 
Winkel als omschreven in Rubriek I/RW 

 en indien meeverzekerd 
 - de premie van de verzekering voor Beperkt Casco van de 

Rijdende Winkel als omschreven in Rubriek II/RW of de 

verzekering voor uitgebreid Casco van de Rijdende Winkel als 
omschreven in Rubriek III/RW 

C.2 Schade, ontstaan op grond van de verleende dekking voor 
Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) dan wel op 
grond van de verleende dekking krachtens art. 3.2 van Rubriek 
III/RW Uitgebreid Casco van de Rijdende Winkel, waaruit voor 
assuradeuren de plicht voortvloeit tot het betalen van 
(expertise)kosten en/of schadevergoeding, is conform het 
bepaalde in de bonus-malus regeling en de daarbij behorende 
tabel van invloed op de in een volgend jaar te berekenen premie 
voor alle daarvoor in aanmerking komende rubrieken. 
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RUBRIEK I/RW. - AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN 

 
1.1  Algemeen 
 Met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze 

verzekeringsvoorwaarden mocht zijn bepaald, wordt de 
verzekering voor de Rijdende Winkel geacht aan de door of 
krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
(WAM) gestelde eisen te voldoen. 

1.2  Omvang van de dekking 
1.2.1  Aansprakelijkheid/schade 
 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade 

aan personen en zaken -met inbegrip van de daar uit 
voortvloeiende schade- met of door de Rijdende Winkel 
veroorzaakt en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten 
hoogste het op het polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel 
vermelde bedrag per gebeurtenis. De dekking is beperkt tot 
Nederland en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de 
beroepsbezigheden van verzekerde tot het direct daarmee 
verbonden grensgebied. 

1.2.2 Gekoppeld object 
 Indien in gebruik voor de uitoefening van de beroepsbezigheden 

van verzekerde dekt de verzekering ook de aansprakelijkheid 
van verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een 
aanhanger dat aan de Rijdende Winkel is gekoppeld of daarvan 
is losgemaakt of losgeraakt en nog niet veilig buiten het verkeer 
tot stilstand is gekomen. 

1.2.3  Lading 
 Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door 

zaken die zich bevinden in/op, vallen uit/van of gevallen zijn 
uit/van de Rijdende Winkel. Indien echter de schade zich 
voordoet tijdens het laden of lossen is deze niet gedekt voor 
zover de aansprakelijkheid is gedekt op een andere (rubriek van 
deze) verzekering, al dan niet van oudere datum. 

1.2.4  Andere motorrijtuigen van verzekeringnemer 
 Verzekerd is schade aan andere motorrijtuigen van 

verzekeringnemer (ook wanneer verzekeringnemer de 
bestuurder is van het motorrijtuig) voor zover verzekeraars 
gehouden zijn deze te vergoeden indien de schade door een 
derde zou zijn geleden. 

 Uitgesloten is: 
1.2.4.1 de schade ontstaan bij een gebeurtenis in gebouwen of op 

terreinen in gebruik bij verzekeringnemer tenzij de bij de 
gebeurtenis betrokken motorrijtuigen voor particulier gebruik 
bestemde motorrijtuigen zijn; 

1.2.4.2 de uit de gebeurtenis voortvloeiende bedrijfsschade en 
waardevermindering (tenzij verzekerd onder een andere rubriek 
van deze verzekering). 

1.2.5 Proceskosten en wettelijke rente 
 Boven het verzekerde bedrag worden vergoed: 
1.2.5.1 de kosten van met goedvinden of op verlangen van verzekeraars 

gevoerde procedures en in hun opdracht verleende 
rechtsbijstand; 

1.2.5.2 de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte 
gedeelte van de hoofdsom. 

1.3 Uitsluitingen 
 Naast de algemene en bijzondere uitsluitingen als elders vermeld 

in de Verzekeringsvoorwaarden geeft deze rubriek van de 
verzekering geen dekking voor: 

1.3.1 de aansprakelijkheid van hen, die niet door een daartoe bevoegd 
persoon gemachtigd zijn om als bestuurder of passagier gebruik 
te maken van de Rijdende Winkel; 

1.3.2 de aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan de bestuurder 
van het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt; 

1.3.3 de aansprakelijkheid voor schade: 

 - aan de Rijdende Winkel en/of eventueel gekoppeld object zelf; 
 - aan een ander motorrijtuig dat door de Rijdende Winkel 

gesleept wordt; 
 - aan zaken, die zich bevinden in/op, vallen uit/van of zijn 

gevallen uit/van de Rijdende Winkel en/of het gekoppeld 
object met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 

1.3.4 de aansprakelijkheid voor schade door lichamelijk letsel, 
benadeling van de gezondheid of dood van meerijdende 
personen, die zich op het moment van de gebeurtenis op of in 
de Rijdende Winkel bevinden anders dan op wettelijk toegestane 
zit- en/of staanplaatsen. 

1.4 Behandeling van een schadegeval 
1.4.1 Schaderegeling 
 Verzekeraars hebben het recht aanspraken van benadeelden 

naar eigen inzicht te behandelen. 
1.4.2 Schadevergoeding 
 Verzekeraars hebben het recht schade rechtstreeks aan de 

benadeelde(n) te vergoeden en met benadeelde(n) schikkingen 
te treffen. Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke 
uitkeringen en is de waarde van de uitkeringen met 
inachtneming van eventuele andere schadevergoedingen hoger 
dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van 
die uitkeringen naar evenredigheid verminderd. 

1.4.3 Verhaalsrecht 
1.4.3.1 Indien verzekeraars ingevolge de Wet 

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) of een 
daarmee overeenkomende buitenlandse wet tot 
schadevergoeding zijn verplicht zonder dat er sprake is van een 
gedekte gebeurtenis hebben verzekeraars het recht de door hen 
verschuldigde schadevergoeding en kosten te verhalen op de 
aansprakelijke verzekerde alsmede op verzekeringnemer. 

1.4.3.2 Verzekeraars zullen geen gebruik maken van dit verhaalrecht 
tegenover: 

 - verzekeringnemer en/of zijn erfgenamen indien de schade 
door een ander dan verzekeringnemer of zijn erfgenamen is 
veroorzaakt nadat de dekking is beëindigd omdat 
verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te 
hebben bij de verzekerde Rijdende Winkel en tevens de 
feitelijke macht daarover verliezen, mits verzekeringnemer of 
zijn erfgenamen hebben voldaan aan de op hen rustende plicht 
om verzekeraars hiervan onmiddellijk in kennis te stellen; 

 - verzekerde, niet tevens zijnde verzekeringnemer, die te 
goeder trouw mocht aannemen dat zijn aansprakelijkheid was 
gedekt; 

 - verzekerde, die aantoont dat de omstandigheden op grond 
waarvan hij geen rechten kan ontlenen aan deze verzekering, 
zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en 
dat hem ter zake van die omstandigheden redelijkerwijze geen 
verwijt treft. 

1.5 Eigen risico 
1.5.1 In geval van aansprakelijkheid van een verzekerde voor een aan 

derden toe te kennen schadevergoeding komt een standaard 
eigen risico ter grootte van € 150,= voor rekening van 
verzekeringnemer, dit eigen risico wordt afzonderlijk aan 
verzekeringnemer berekend, terwijl voorts het bepaalde in 
Hoofdstuk C/RW (Bonus-malus regeling) van deze verzekering 
van toepassing is. 

1.5.2 Indien voor eenzelfde schadegebeurtenis zowel een eigen risico 
mocht gelden voor een onder deze rubriek te verlenen 
schadevergoeding als een onder Rubriek II/RW of Rubriek III/RW 
te verlenen schadevergoeding, bedraagt het totale eigen risico 
nooit meer dan éénmaal het geldende standaard eigen risico.

 
 

 
RUBRIEK II/RW. - CASCO BEPERKT  
 
2.1  Omvang van de dekking  
 Verzekerd is schade aan of verlies van de Rijdende Winkel 

ontstaan door- en/of bestaande uit: 
 - brand, explosie, implosie, kortsluiting, blikseminslag, 

zelfontbranding; 
 - diefstal of poging daartoe van de Rijdende Winkel, joyriding 

alsmede diefstal na braak van de zich in de Rijdende Winkel 
bevindende voorwerpen (niet zijnde 
handelsgoederen,verzekerd onder een andere verzekering of 
andere rubriek van deze verzekering); 

 - ruitbreuk, niet gepaard gaande met andere schade aan de 
Rijdende Winkel dan door scherven van de ruit;  

 - overstroming (waaronder wordt verstaan het bezwijken of 
overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere 
waterkeringen), hagel, sneeuwlawines; 

 - (om)vallende voorwerpen tengevolge van storm (waaronder 
wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per 
seconde); 

 - het omwaaien van de rijdende winkel; 
 - het vallen van luchtvaartuigen of onderdelen daarvan, alsmede 

het vallen van voorwerpen uit een luchtvaartuig; 
 - het botsen met vogels, loslopende dieren of overstekend wild, 

echter uitsluitend voor zover de schade rechtstreeks door de 
botsing zelf is toegebracht; 

 - een van buiten komende gebeurtenis gedurende de periode 
dat de Rijdende Winkel voor transport met een vervoermiddel 
aan een transportonderneming is overgedragen, met 
uitzondering van schade ontstaan tijdens takelen en slepen en 
schade als krassen, schrammen, lakschade; 

 - relletjes (waaronder wordt verstaan incidentele 
geweldmanifestaties tegen het openbaar gezag). 

2.2 Uitsluitingen 
2.2.1 Naast de elders in de Verzekeringsvoorwaarden vermelde 

uitsluitingen geeft deze verzekering geen dekking voor: 
2.2.1.1 schade door vorst, tenzij de bevriezing het gevolg is van een 

gedekte gebeurtenis; 
2.2.1.2 schade wegens eigen gebrek, constructie- en/of materiaalfouten, 

slijtage, slecht onderhoud van de Rijdende Winkel of 
onoordeelkundig gebruik van het mechanisme. Indien echter als 
gevolg daarvan een gebeurtenis heeft plaatsgevonden als 
omschreven in artikel 2.1 dan is de daardoor veroorzaakte 
schade gedekt; 

2.2.1.3 schade wegens het niet kunnen gebruiken van de Rijdende 
Winkel; 

2.2.1.4 schade door diefstal van audio(visuele) apparatuur welke:  
 - niet afdoende vast in de Rijdende Winkel is gemonteerd; 
 - afdoende vast in de Rijdende Winkel is gemonteerd, echter 

waarvan na de diefstal het bijbehorende verwijderbare 
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(bedienings) paneel of enige vorm van key- of securitycard 
niet getoond kan worden; 

2.2.1.5 schade bestaande uit waardevermindering van de Rijdende 
Winkel; 

2.2.1.6 schade veroorzaakt terwijl de bestuurder van de Rijdende Winkel 
onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken en/of enig 
ander bedwelmend, opwekkend middel of geneesmiddel 
verkeerde dat hij niet in staat kon worden geacht de Rijdende 
Winkel naar behoren te besturen, dan wel dat hem dit door wet 
of overheid is of zou zijn verboden. 

2.2.2 De uitsluitingen genoemd in Hoofdstuk B/RW.3.1 t/m B/RW.3.2, 
alsmede de in deze rubriek onder art. 2.2.1.6 genoemde 
uitsluiting gelden niet voor de verzekeringnemer, indien hij 
aantoont dat bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en 
tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake daarvan 
geen verwijt treft. 

2.3 Behandeling van een schadegeval 
2.3.1 Vaststelling van een schade 
2.3.1.1 Verzekerde is verplicht verzekeraars in de gelegenheid te stellen 

de aard en omvang van de schade aan de rijdende winkel vast 
te stellen alvorens met de reparatie een aanvang wordt gemaakt. 
Verzekeraars kunnen hiertoe één of meerdere deskundigen 
benoemen. Verzekerde is echter bevoegd: 

 - een schade waarvan de kosten van reparatie minder bedragen 
dan € 750,= direct te laten herstellen mits hij verzekeraars 
daarvan direct in kennis stelt en een gespecificeerde nota 
overlegt; 

 - een noodreparatie (waaronder te verstaan een tijdelijke 
eenvoudige voorziening) te laten verrichten, indien de 
beschadiging van dien aard is dat verder rijden onmogelijk is 
of gevaar oplevert voor het verkeer of de Rijdende Winkel zelf, 
mits hij verzekeraars daarvan in kennis stelt en een 
gespecificeerde nota overlegt. 

2.3.1.2 Het vaststellen van de schade, al dan niet door experts, alsmede 
de toestemming tot herstel, houdt voor verzekeraars geen 
erkenning in van enige plicht tot uitkering van een 
schadevergoeding. 

2.3.2 Omvang van de schadevergoeding 
2.3.2.1 Verzekeraars vergoeden tot maximaal het verzekerde bedrag:  
 - in geval van beschadiging van de Rijdende Winkel, na 

uitvoering van de reparatie en na overlegging van de daarvoor 
opgemaakte reparatienota, de reparatiekosten tot ten hoogste 
het verschil in waarde van de Rijdende Winkel onmiddellijk 
voor en na de gebeurtenis. Indien de reparatiekosten hoger 
zijn dan dit verschil is er sprake van totaal verlies. De BTW 
over de restanten wordt slechts vergoed voor zover deze niet 
op factuur verrekend kan of had kunnen worden; 

 - in geval van totaal verlies door diefstal of verduistering van de 
Rijdende Winkel, de waarde onmiddellijk voor het verlies, 
echter tot ten hoogste de verzekerde waarde. 

2.3.2.2 Verzekeraars vergoeden boven het verzekerde bedrag: 
 - voor zover niet omschreven op het polisblad of laatst 

afgegeven polisaanhangsel de schade aan of verlies van 
accessoires tot maximaal € 1.250,= per gebeurtenis; 

 - schade aan of verlies van audio(visuele) apparatuur tegen de 
waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis echter tot ten 
hoogste € 500,= per gebeurtenis; 

 - schade aan of verlies van een SCM goedgekeurde of door 
verzekeraars erkende ingebouwde alarminstallatie als gevolg 
van een gedekte gebeurtenis; 

 - de kosten van bewaking, berging en eventueel vervoer naar 
de dichtstbijzijnde herstelinrichting waar de, als gevolg van de 
gedekte gebeurtenis, ontstane schade kan worden hersteld. 

2.3.2.3 Aanpassing Schadevergoeding 
 - Indien het schadebedrag is vastgesteld op basis van herstel 

wordt vergoeding verleend tegen overlegging van de 

reparatienota. Indien binnen een periode van drie maanden na 
het ontstaan van de schade geen reparatie heeft plaatsgevonden 
wordt vergoeding verleend op basis van 50% van de eerder 
vastgestelde reparatiekosten, tenzij verzekerde aannemelijk kan 
maken dat de reparatie niet eerder kon worden uitgevoerd. 

 - Indien vergoeding voor een schade is verleend zonder dat 
reparatie heeft plaatsgevonden zal in geval van een nadien 
plaatsvindende schadegebeurtenis met de eventueel daaruit 
voortvloeiende waardevermindering rekening worden 
gehouden. 

2.3.2.4 Onderverzekering 
 Indien in geval van schade mocht blijken dat het verzekerd 

bedrag voor de Rijdende Winkel (en voor zover van toepassing 
de mee verzekerde aanhanger) lager is dan de oorspronkelijk te 
verzekeren waarde, zal een schadevergoeding op basis van 
dagwaarde (t.w. de waarde onmiddellijk voor het verlies) 
plaatsvinden in de verhouding van waarin het verzekerd bedrag 
staat tot die oorspronkelijk te verzekeren waarde. 

2.3.2.5 Eigen risico 
 - Voor schade aan of verlies van de Rijdende Winkel, gekoppeld 

object, accessoires en audio(visuele) apparatuur als gevolg 
van een gedekte gebeurtenis geldt een standaard eigen risico 
ter grootte van € 250,=, terwijl voorts het bepaalde in 
hoofdstuk C/RW van deze verzekering van toepassing is.  

 - Indien voor eenzelfde schadegebeurtenis zowel een eigen 
risico mocht gelden voor een onder deze rubriek te verlenen 
schadevergoeding als een onder Rubriek I/RW te verlenen 
schadevergoeding, zal slechts het onder deze rubriek geldende 
eigen risico van toepassing zijn. 

2.3.2.6 Vergoeding op basis van totaal verlies 
 In geval van totaal verlies van de Rijdende Winkel behouden 

verzekeraars zich het recht voor het wrak over te dragen aan 
een door hen aan te wijzen partij. De uitkering van de 
schadevergoeding zal niet eerder plaatsvinden dan nadat 
verzekerde alle bij de Rijdende Winkel behorende eigendoms -en 
registratiedocumenten heeft overgedragen aan verzekeraars of 
aan een door hen benoemde deskundige. 

2.3.2.7 Vergoeding na verlies door diefstal  
 In geval van diefstal van de Rijdende Winkel zijn verzekeraars 

uitsluitend tot vergoeding verplicht indien:  
 - het motorrijtuig niet binnen 30 dagen na datum van aangifte 

bij de politie wordt teruggevonden en 
 - de eigendoms- en/of registratiedocumenten kunnen worden 

overlegd en aan verzekeraars zijn overgedragen. 
 Indien de Rijdende Winkel alsnog wordt teruggevonden zijn 

verzekeraars verplicht de eigendomsrechten van de Rijdende 
Winkel op verzoek van verzekerde aan hem over te dragen tegen 
terugbetaling van het uitgekeerde bedrag. Dit onder aftrek van 
de kosten van herstel van eventuele beschadigingen. Indien de 
Rijdende Winkel binnen 30 dagen na datum van aangifte bij de 
politie wordt teruggevonden, vindt in geval van beschadiging 
vergoeding plaats overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid 
van artikel 2.3.2.1 

2.3.3 Verhaalsrecht 
 Verzekeraars zullen geen gebruik maken van de mogelijkheid om 

de betaalde vergoeding te verhalen op de door verzekerde 
gemachtigde bestuurder of diens passagiers, tenzij: 

 - de schade is ontstaan gedurende de periode dat de Rijdende 
Winkel in behandeling, onderhoud of reparatie was; 

 - sprake is van een uitsluiting die tegen verzekerde kan worden 
ingeroepen. 

2.3.4 Bonus - Malus 
 Een onder deze rubriek verleende schadevergoeding tast de 

opgebouwde bonusrechten niet aan. 

 
 

 
RUBRIEK III/RW. - CASCO UITGEBREID 
 
3.1 Van toepassing is al hetgeen dat is gesteld onder de artikelen 2.1 

tot en met 2.3.3 
3.2 Bovendien is op de wijze, bepaald in Rubriek II/RW van deze 

verzekering, verzekerd schade aan of verlies van de Rijdende 
Winkel ontstaan door: 

 - botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water geraken; 

 - een andere plotselinge en onvoorziene ten opzichte van de 
Rijdende Winkel van buiten komende gebeurtenis. 

 In afwijking van het gestelde onder artikel 2.3.2.5 geldt voor een 
in dit artikel genoemde schadegebeurtenis een minimum eigen 
risico ter grootte van € 250,=. 
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RUBRIEK IV/RW. - BRAND STALLING / OPSLAGRUIMTE 

 
4.1 Indien door brand in de opslagruimte de Rijdende Winkel 

onherstelbaar wordt beschadigd is de volgende regeling van 
toepassing: 

4.1.1 na levering van dan wel na het verlenen van de definitieve 
opdracht tot levering van een vervangende Rijdende Winkel 
wordt uitgekeerd de dagwaarde van de onherstelbaar 
beschadigde Rijdende Winkel onder aftrek van de waarde van de 
restanten. Echter bij een Rijdende Winkel jonger dan 5 jaar 
minimaal 60% van de verzekerde waarde en ten hoogste de 
gehele verzekerde waarde. Bij een rijdende winkel van ouder dan 
5 jaar minimaal 30% van de verzekerde waarde en ten hoogste 
de verzekerde waarde. De aanschafwaarde van de Rijdende 
Winkel dient bij schade aangetoond te worden door middel van 
de aflevernota.  

4.1.2 indien verzekerde mocht besluiten de verloren gegane Rijdende 
Winkel niet te vervangen wordt uitgekeerd de dagwaarde van de 
Rijdende Winkel onder aftrek van de waarde van de restanten. 

4.2 Terugvordering 
 Verzekeraars zijn te allen tijde gerechtigd tot terugvordering van 

bovenmatig uitbetaalde schadevergoeding indien binnen 12  
maanden na schadeloosstelling mocht blijken dat de exploitatie 

van de Rijdende Winkel niet duurzaam wordt voortgezet dan wel 
niet door dezelfde exploitant wordt voortgezet of dat zich 
omstandigheden hebben voorgedaan die, waren zij ten tijde van 
de uitbetaling bekend geweest, zouden hebben geleid tot niet-
betaling of tot betaling van een geringere schadevergoeding. 

4.3  Huur vervangende Rijdende Winkel 
4.3.1  Na schriftelijke goedkeuring door verzekeraars wordt vergoed de 

huur van een tijdelijk vervangende Rijdende Winkel van 
vergelijkbare waarde, kwaliteit en capaciteit gedurende de 
periode noodzakelijk voor aflevering van een definitieve 
vervanging, echter ten hoogste voor een periode van drie 
maanden, aanvangende op de eerste werkdag van de week 
volgende op de schadedatum. 

4.3.2  Indien de huurpenningen bij voorschot zijn betaald en bij 
aflevering van de nieuwe rijdende Winkel nog niet zijn 
opgebruikt. Zal op de schadeuitkering conform artikel 4.1.1 de 
resterende huurpenningen in mindering worden gebracht.  

4.4 Schade aan de opslagruimte zèlf is alleen dan gedekt indien 
afzonderlijk mee verzekerd in de betreffende rubriek en als 
zodanig aangetekend op het polisblad of laatst afgegeven 
polisaanhangsel. 
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