Voorwaarden SG2019RW

Dit zijn de polisvoorwaarden van de SuperGarantpolis voor Rijdende Winkels.
Bijzondere voorwaarden SG2019 RW voor Rijdende Winkels
Met deze verzekering kunt u uw rijdende winkel verzekeren voor schade veroorzaakt aan een ander of schade aan de rijdende
winkel zelf. Deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig in combinatie met de polisvoorwaarden van de SG2018.02 (bedrijven)
SuperGarantpolis voor bedrijven.
Hoe leest u deze polisvoorwaarden?
De afspraken over uw verzekering staan in de volgende documenten:
Deze polisvoorwaarden SG2019RW. Hierin staan de aanvulling op de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden.
De polisvoorwaarden van de SG2018.02 SuperGarantpolis voor bedrijven.
De clausules. Hierin staan de specifieke afspraken over uw verzekering.
Het polisblad. Hierop staat welke dekkingen u hebt afgesloten, welke voorwaarden daarbij gelden en welke clausules daarbij
horen.
Wat bedoelen wij met…?
In de polisvoorwaarden staan soms begrippen met een eigen betekenis. Daarom leggen wij ze uit in het begin van elke dekking.
De meer algemeen gebruikte begrippen en definities staan achterin deel A van deze polisvoorwaarden. Ze staan op alfabetische
volgorde zodat u ze gemakkelijk kunt vinden.
Welke regels gaan voor?
De algemene voorwaarden gelden voor alle dekkingen. Zijn er tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en de
productvoorwaarden? Dan gaan de productvoorwaarden vóór de algemene voorwaarden. De afspraken die in de clausules staan,
gaan weer vóór de regels van de productvoorwaarden. Lees deze dus goed door, zodat u later niet voor verrassingen komt te
staan.
Hebt u nog vragen?
Wij hebben ons best gedaan om de voorwaarden zo duidelijk mogelijk te maken. Onze voorwaarden kunt u altijd vinden op onze
website. Hebt u nog vragen en wilt u persoonlijk antwoord? Neem dan contact met ons op: info@supergarant.nl of bel +31 70
320 4680.
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A. Aanvulling op de Algemene voorwaarden

In dit deel van de voorwaarden worden de algemene regels beschreven die aanvullend gelden naast de regels genoemd in de
Algemene voorwaarden van SG2018 (bedrijven. In deze algemene voorwaarden worden vooral zaken geregeld die te maken
hebben met het verzekeringscontract. Omdat het algemene regels zijn, is het mogelijk dat hiervan wordt afgeweken als wij andere
afspraken met u maken. Als er andere afspraken worden gemaakt dan vindt u die op het polisblad, in de clausules of in de
productvoorwaarden.
1. Welke extra afspraken zijn er?
a. Waar geldt de
• De verzekering geldt in Nederland. Als het noodzakelijk is voor de beroepsbezigheden geldt de
verzekering?
verzekering ook in het direct aan Nederland verbonden grensgebied.
b. Vervangende
Rijdende Winkel

• Is het verzekerde object (de Rijdende Winkel) tijdelijk buiten gebruik? Dan geldt de verzekering
tijdens die periode ook voor een gelijksoortige en vervangende Rijdende Winkel.
Hiervoor geldt wel:
Dat u de vervangende Rijdende Winkel bij ons moet aanmelden.
De dekking voor uw eigen Rijdende Winkel weer van kracht wordt nadat u de
vervangende Rijdende Winkel bij ons heeft afgemeld.
• De maximale schadevergoeding voor de vervangende Rijdende Winkel is gelijk aan het verzekerde
bedrag van uw eigen Rijdende Winkel. In overleg kunnen wij daarover andere afspraken maken.

c. Wat is niet
verzekerd?

Niet verzekerd is schade:
• Als de feitelijke bestuurder niet (wettelijk) bevoegd is te rijden in de Rijdende Winkel.
• Als de Rijdende Winkel anders wordt gebruikt dan waarvoor deze is bedoeld.
• Als de Rijdende Winkel wordt verhuurd zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
• Als de Rijdende Winkel in beslag wordt genomen.
• Als de schade aan de Rijdende Winkel veroorzaakt is door slecht onderhoud.

d. Wanneer u
aangifte moet
doen.

In de Algemene voorwaarden staat wat nog meer niet verzekerd is.
• Doe aangifte bij de politie of als dat niet kan bij een andere bevoegde autoriteit bij (poging tot)
diefstal, joy-riding, vandalisme, oplichting of vermissing.

2. Bonus-malus regeling
Op de volgende dekkingen wordt een korting of toeslag berekend volgens de regels genoemd in de Algemene voorwaarden van
SG2018 (bedrijven) artikel A 4.c
a. Wettelijke
• De premie van de verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WAM)
Aansprakelijkheid
b. Beperkt Casco
• De premie van de Beperkt Casco of de Uitgebreid Casco verzekering.
en Uitgebreid
Casco
3. Wat bedoelen wij met…?
Rijdende Winkel: Een voertuig bedoeld voor de exploitatie van een ambulante detailhandel in levensmiddelen en aanverwante
artikelen. Tot de rijdende winkel behoren de ingebouwde stellingen, koelingen, kasregister en overige inventaris inclusief de
daarbij behorende onderdelen en voorwerpen, nodig voor het presenteren en verkopen van een assortiment
consumentenproducten.
Dagwinkel: Een ruimte in een gebouw, uitsluitend in gebruik als verkoopruimte voor een assortiment levensmiddelen en
aanverwante artikelen (net zoals de door u geëxploiteerde Rijdende Winkel) bedoeld om het bedrijfsresultaat van uw Rijdende
Winkel te verhogen of te verbeteren.
Onderhoud: Dit is periodiek onderhoud (minstens een keer per jaar) van alle vitale onderdelen van de Rijdende Winkel. De
Rijdende Winkel moet volgens de regels van de fabrikant worden onderhouden en gebrekkige onderdelen moeten worden
vervangen of gerepareerd. Dit periodieke onderhoud moet u kunnen aantonen via facturen en/of certificaten. Onderhoudt u de
Rijdende Winkel niet goed of overlegt u geen facturen en/of certificaten waaruit het periodiek onderhoud blijkt? Dan is er sprake
van gebrekkig onderhoud. Ook is er sprake van gebrekkig onderhoud als dit wordt vastgesteld door (een) onafhankelijke expert(s).
Het langdurig niet uitvoeren van periodiek onderhoud beschouwen wij als slecht onderhoud. Ook is er sprake van slecht
onderhoud als dit wordt vastgesteld door (een) onafhankelijke expert(s)
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B. Productvoorwaarden

In dit deel van de voorwaarden staan de dekkingen die u kunt afsluiten. Of u een dekking afgesloten hebt, staat op het polisblad.
In de productvoorwaarden staat waarvoor u verzekerd bent en waarvoor niet. Deze regels komen bovenop de regels die genoemd
zijn in de algemene voorwaarden. Het is mogelijk dat er bijzondere afspraken met u zijn gemaakt. Als er afwijkende afspraken
zijn, dan vindt u die op het polisblad en in de clausules.

1. Wettelijke Aansprakelijkheid volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(W.A.M.).

Als uw rijdende winkel een motorrijtuig is, voldoet u met het afsluiten van deze verzekering aan de regels van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.).
Staat ‘Wettelijke aansprakelijkheid’ op uw polisblad? Dan bent u voor het volgende verzekerd.
a. Wat bedoelen
U: u, de eigenaar, bezitter, huurder, houder, bestuurder en passagiers van het verzekerde object.
wij met…?
Verzekerd object: de Rijdende Winkel, inclusief de daartoe behorende extra voorzieningen en
bijzondere constructies, speciale beschildering en belettering en accessoires zoals beschreven op het
polisblad. De goederen die verkocht worden vanuit de Rijdende winkel behoren niet tot het verzekerde
object.
Aanhanger: Een aan de Rijdende Winkel gekoppelde aanhanger bedoeld voor opslag en transport
van goederen beschouwen wij onderdeel van het verzekerde object.
b. Wat is
verzekerd?

c. Wat is niet
verzekerd?

d. Welk maximum
bedrag is
verzekerd?
e. Wat is het eigen
risico?
f. Bijzonderheden

U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor:
• Schade aan anderen of hun goederen, die met het verzekerde object wordt veroorzaakt.
• Is het verzekerde object een aanhanger? Dan is schade aan anderen of hun goederen verzekerd
als de aanhanger is gekoppeld of losgekoppeld, maar nog niet veilig stil staat buiten het verkeer.
• Schade aan anderen of hun goederen door afvallende lading.
• De verzekering geldt ook voor schade door het verzekerde object veroorzaakt tijdens het vervoeren,
laden of lossen. Is aansprakelijkheid voor laden en lossen elders verzekerd dan geldt de dekking
tijdens het laden en lossen niet.
• Schade aan andere motorrijtuigen van verzekeringnemer. Dit is alleen verzekerd als de schade ook
vergoed zou worden als deze door een derde partij zou zijn geleden.
• Aansprakelijkheid voor personenschade aan de bestuurder van het verzekerde object.
• Schade veroorzaakt aan zaken van de verzekeringnemer.
• Schade aan de lading die het verzekerde object vervoerde.
• Schade veroorzaakt door een persoon die niet bevoegd of niet in staat is om het verzekerde object
te gebruiken.
• Schade aan meerijdende personen die op het moment van het ontstaan van de schade op of in de
Rijdende Winkel op andere plaatsen zijn dan op de wettelijk toegestane zit- en of staanplaatsen.
In de Algemene voorwaarden en Aanvullende Algemene voorwaarden staat wat nog meer niet
verzekerd is.
• Dit staat genoemd op het polisblad. Dit bedrag geldt per gebeurtenis.
• Boven het verzekerde bedrag worden vergoed:
- kosten van de door ons verleende rechtsbijstand voor procedures tegen een verzekerde;
- wettelijke rente.
• Het eigen risico bedraagt € 150,- per gebeurtenis. Heeft u meerdere dekkingen afgesloten en gelden
daar ook eigen risico’s? Dan geldt bij één en dezelfde schadegebeurtenis maximaal één keer het
hoogste eigen risico.
• Wij mogen de schade rechtstreeks met de benadeelde regelen.

2. Beperkt Casco

Met deze dekking bent u verzekerd voor een aantal oorzaken die schade toebrengen aan het verzekerde object.
Staat ‘Beperkt Casco’ op uw polisblad? Dan bent u voor het volgende verzekerd.
a. Wat bedoelen
Eigen gebrek: als in het verzekerde object iets vanuit zichzelf stukgaat. Zoals door constructie-,
wij met…?
materiaal-, of fabricagefouten.
Totaal verlies: dit is als de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil in waarde voor en na de
gebeurtenis. Totaal verlies is ook als het verzekerde object totaal verloren gaat door bijvoorbeeld
diefstal of verduistering.
b. Wat is
verzekerd?
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Schade aan het verzekerde object veroorzaakt door:
• brand, explosie, implosie, kortsluiting, blikseminslag, zelfontbranding.
• diefstal of poging tot diefstal van de Rijdende Winkel.
• joyriding en inbraak in de Rijdende Winkel met het doel om goederen hieruit te stelen.
• ruitbreuk, zonder dat er andere schade is aan de Rijdende Winkel dan door scherven van de ruit;
• overstroming (zoals het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen),
hagel en sneeuwlawines.
• (om)vallende voorwerpen door storm (dit is een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde).
• het omwaaien van de rijdende winkel.
• het vallen van luchtvaartuigen of onderdelen daarvan, en het vallen van voorwerpen uit een
luchtvaartuig.
• het botsen met vogels, loslopende dieren of overstekend wild, maar alleen voor zover de schade
rechtstreeks door de botsing zelf is veroorzaakt.
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• een van buiten komende gebeurtenis terwijl de Rijdende Winkel door een transportonderneming
wordt vervoerd. Niet verzekerd is schade ontstaan tijdens takelen en slepen en krassen, schrammen
en lakschade.
• relletjes (waaronder wordt verstaan incidentele geweldmanifestaties tegen het openbaar gezag).
c. Wat is niet
verzekerd?

d. Welk maximum
bedrag is
verzekerd?
e. Wat is het eigen
risico?
f. Hoe berekenen
wij de
schadevergoeding
?

g. Bijzonderheden

Niet is verzekerd:
• Schade door vorst.
• Schade door eigen gebrek, constructie- en/of materiaalfouten, slijtage, slecht onderhoud van de
Rijdende Winkel of onoordeelkundig gebruik van het mechanisme. Schade hierdoor is wel verzekerd
als dit de oorzaak is van één van de genoemde verzekerd gebeurtenissen.
• Schade door het niet kunnen gebruiken van de Rijdende Winkel.
• Schade door diefstal van audio(visuele) apparatuur uit de Rijdende Winkel, die niet voldoende vast
was gemonteerd of waarvan na de diefstal het bijbehorende verwijderbare (bedienings-) paneel of
enige vorm van key- of securitycard niet getoond kan worden.
• Als de schade bestaat uit waardevermindering van de Rijdende Winkel.
• Als de schade is 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 de Rijdende Winkel niet goed genoeg kon besturen, of hem dit door wet of overheid
is of zou zijn verboden.
• De hierboven genoemde uitsluitingen gelden niet voor de verzekeringnemer, als hij aantoont dat de
genoemde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem
daarvan geen verwijt treft.
In de Algemene voorwaarden en Aanvullende Algemene voorwaarden staat wat nog meer niet
verzekerd is.
• De verzekerde waarde zoals genoemd op het polisblad.
• Boven het verzekerde bedrag wordt vergoed de kosten van berging, bewaking en vervoer naar de
dichtstbijzijnde reparatieplek.
• Het eigen risico bedraagt € 250,- per gebeurtenis. Heeft u meerdere dekkingen afgesloten en gelden
daar ook eigen risico’s? Dan geldt bij één en dezelfde schadegebeurtenis maximaal één keer het
hoogste eigen risico.
• U mag zonder onze toestemming vooraf noodreparaties laten uitvoeren.
• U mag een schade tot € 750 direct laten herstellen. Wel moet u de schade direct melden en de
reparatie aantonen via een gespecificeerde nota.
• Bij reparatie vergoeden wij de kosten tot maximaal de waarde van het verzekerde object voor de
beschadiging min de waarde na de beschadiging.
• Bij totaal verlies vergoeden wij de waarde van het verzekerde object vlak voor het ongeval min de
restwaarde.
• Als de schade niet binnen drie maanden wordt gerepareerd vergoeden wij 50% van de vastgestelde
reparatiekosten.
• Is een schade niet gerepareerd dan zal bij een volgende schade rekening worden gehouden met
een aftrek voor waardevermindering.
• Is de verzekerde waarde lager dan de oorspronkelijk te verzekeren waarde? Dan vergoeden wij bij
schade een lager bedrag in diezelfde verhouding.
• In geval van totaal verlies mogen wij het wrak overdragen aan een ons aan te wijzen partij. De
schadevergoeding vindt plaats nadat alle bij het verzekerde object behorende eigendoms- en
registratiedocumenten aan ons zijn overgedragen.
• In het geval van diefstal wachten wij 30 dagen na datum van aangifte bij de politie, voordat wij de
schadevergoeding uitkeren. U moet hierbij de eigendoms- en/of registratiedocumenten aan ons
overdragen. Wordt het verzekerde object na 30 dagen teruggevonden? Dan zullen wij deze op uw
verzoek aan u overdragen tegen terugbetaling van de schadevergoeding (min de eventuele
herstelkosten van beschadigingen).

3. Uitgebreid Casco

Met deze dekking bent u voor de meeste schade aan het verzekerde object verzekerd.
Staat ‘Uitgebreid Casco’ op uw polisblad? Dan bent u voor het volgende verzekerd.
a. Wat bedoelen
Uitgebreid Casco: deze dekking geeft het verschil aan tussen Uitgebreid Casco en Beperkt Casco.
wij met….?
De bepalingen (sub a t/m g) en de dekking zoals genoemd bij Beperkt Casco gelden allemaal, behalve
de verschillen die we hieronder noemen.
b. Wat is
In aanvulling op de dekking Beperkt Casco geldt dat ook schade is meeverzekerd door:
verzekerd?
•
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.
c. Wat is het eigen
risico?
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• Het eigen risico bedraagt € 250,- per gebeurtenis. Heeft u meerdere dekkingen afgesloten en gelden
daar ook eigen risico’s? Dan geldt bij één en dezelfde schadegebeurtenis maximaal één keer het
hoogste eigen risico.
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