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Algemene voorwaarden AIG LBE 03.2010.01    
 
Algemene voorwaarden behorend bij de mantelovereenkomst landbouw- en werkmaterieelverzekering gesloten tussen Hoeksche 
Waard Assuradeuren en AIG Europe Limited. 
 
Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de toepasselijke modules prevaleren de laatste. 
 
l. Definities 
1.1. Verzekerde 

Overal waar in de verzekeringsvoorwaarden AIG – LBE 03.2010.01 gesproken wordt van verzekeringnemer dient tevens 
gelezen te worden de in het poliscertificaat genoemde Verzekerde. 

1.2. Maatschappij 
Onder maatschappij wordt verstaan de verzekeraar AIG Europe Limited 

1.3. Verzekerde objecten 
Onder verzekerde objecten wordt nieuw landbouw- en werkmaterieel verstaan waarvoor een Industrial Insurance Group-AIG-
polis voor landbouw- en werkmaterieel wordt afgesloten en die door de maatschappij worden geaccepteerd op basis van de 
verstrekte informatie. Deze verzekering geldt niet voor machines die bij verhuur aan derden worden bediend door anderen 
dan de Verzekerde of diens personeel. 

1.4. Externe apparatuur 
Niet verzekerd is schade aan externe apparatuur alsmede de (de-)montage hiervan tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in 
het poliscertificaat en het waardebedrag van de externe apparatuur is begrepen in het verzekerd bedrag. 

 
2.     Geldigheidsgebied  
2.1.  De verzekering geeft alleen dekking voor gebeurtenissen in het land waar de verzekeringnemer woont, c.q. gevestigd is, tenzij 

 anders aangeduid in het certificaat. 
2.2. Naast het land dat vermeld staat in het poliscertificaat geeft de verzekering ook dekking in de aangrenzende landen tot 250    
 km buiten de landsgrenzen. 

 
3. Oorspronkelijke taal en vertaling 

Deze voorwaarden zijn opgesteld in de verschillende talen. In geval van tegenstrijdigheid tussen enige vertaling gemaakt van 
deze voorwaarden en de oorspronkelijke Engelse versie, zal de oorspronkelijke Engelse versie prevaleren. 

 
4.   Premiebetaling en terugbetaling van premie 
4.1 Premiebetaling in het algemeen 

De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen, doch uiterlijk op de 30e dag 
nadat zij verschuldigd worden. 

4.2 Niet (tijdige) betaling 
       Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de in artikel 4.1 genoemde termijn van 30 dagen betaalt of 

weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die plaatsvinden op of na de dag waarop de 
premie verschuldigd wordt. Een gedeeltelijke betaling wordt beschouwd als niet-betaling. De verzekeringnemer dient het 
verschuldigde bedrag alsnog te betalen vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente. De dekking gaat weer 
in op de dag volgend op de dag waarop het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de eventuele incassokosten, door de 
maatschappij is ontvangen en aanvaard, tenzij de maatschappij de verzekering reeds schriftelijk heeft opgezegd. 

4.3 Niet-betaling, schaderegeling 
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de in artikel 4.1 genoemde termijn van 30 dagen betaalt of 
weigert te betalen, kan bij gedekte claims voortkomend uit gebeurtenissen die plaatsvinden na de premievervaldag, maar voor 
het verstrijken van de periode van 30 dagen, schadevergoeding worden verrekend met nog verschuldigde premie.  

4.4. Terugbetaling van premie 
Bij beëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw van de verzekeringnemer, betaalt de maatschappij de 
reeds betaalde premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is aan de verzekeringnemer terug, behalve 
in geval van een claim inzake totaal verlies. Het premiebedrag voor de verzekeringsperiode die niet volledig verstreken is zal 
pro rata temporis worden terugbetaald. 

 
5. Wijziging van premie en/of voorwaarden 

Indien de maatschappij haar premie en/of voorwaarden voor soortgelijke (groepen van) verzekeringen herziet, mag zij  
voorstellen dat ook deze verzekering aan de gewijzigde premie en/of voorwaarden wordt aangepast met ingang van de eerste 
premievervaldag na invoering daarvan. De maatschappij dient dit voorstel vóór die premievervaldag aan de verzekeringnemer 
te doen. De verzekeringnemer mag de aanpassing weigeren binnen 30 dagen na die premievervaldag, tenzij: 

• de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; 
• de wijziging een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking inhoudt; 
• de wijziging een uitbreiding van de dekking zonder een hogere premie inhoudt. 

Doet hij dit, dan eindigt de verzekering op die premievervaldag of, bij weigering daarna, op het tijdstip van weigering. Heeft hij 
dit niet gedaan, dan wordt hij geacht met de aanpassing in te stemmen. 

 
6. Einde van de verzekering 

De verzekering eindigt: 
6.1  door schriftelijke opzegging door de verzekeringnemer aan de maatschappij  

door schriftelijke opzegging door de verzekeringnemer aan de maatschappij tegen het einde van de verzekeringstermijn, mits 
daarbij een termijn van tenminste 2 maanden in acht wordt genomen; 
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6.2  door schriftelijke opzegging door de maatschappij  

door schriftelijke opzegging door de maatschappij aan de verzekeringnemer 
- tegen het einde van de verzekeringstermijn, mits daarbij een termijn van ten minste 2 maanden in acht wordt genomen; of 
- indien een schade of het schadeverloop daartoe aanleiding geeft dan wel indien de verzekerde één of meer van de op hem 
krachtens deze polis rustende verplichtingen niet nakomt, mits daarbij een termijn van ten minste twee maanden in acht wordt 
genomen; 
- met onmiddellijke ingang indien de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis een van de in artikel 2 bedoelde 
verplichtingen niet is nagekomen met de opzet de maatschappij te misleiden. 

6.3 na verkoop of eigendomsovergang 
zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het object en tevens de feitelijke macht erover 
verliezen; de verzekeringnemer of zijn erfgenamen dienen daarvan ten spoedigste, doch in ieder geval binnen 30 dagen, aan 
de maatschappij kennis te geven; 

6.4 na stalling in het buitenland 
zodra het object in de regel in het buitenland wordt gestald, wordt voorzien van een buitenlands kenteken of zodra de 
verzekeringnemer zijn woonplaats buiten het in artikel 1 bedoelde land heeft. De verzekeringnemer dient daarvan ten 
spoedigste aan de maatschappij kennis te geven; 

6.5 na uitkering op basis van totaal verlies  
ten aanzien van het object, zodra de maatschappij schade op basis van totaal verlies daarvan heeft vergoed; 

6.6 na weigering van aanpassing van de verzekering 
indien de verzekeringnemer de aanpassing van de verzekering aan nieuwe premies of voorwaarden overeenkomstig artikel 4 
weigert; 

6.7 niet (tijdige) betaling 
Indien de verzekeringnemer de premie, kosten en assurantiebelasting niet heeft betaald binnen 3 maanden nadat zij 
verschuldigd zijn geworden. 

 
6.8. Einde van de verzekering per poliscertificaat 
 De bepalingen van dit artikel gelden voor ieder poliscertificaat afzonderlijk. Indien de mantelovereenkomst eindigt, blijft de 

dekking van de afzonderlijke poliscertificaten doorlopen tot de einddatum in het certificaat 
 
7. Omvang van de dekking 
   Conform toepasselijke dekkingsmodule. 
 
8. Uitsluitingen 

Conform toepasselijke dekkingsmodule. 
 
9. Eigen risico 

Per gebeurtenis blijft een bedrag gelijk aan het op het polisblad of in de betreffende Module vermelde eigen risico voor 
rekening van de verzekeringnemer. Een eigen risico wordt niet toegepast in geval van totaal verlies 

 
10. Verplichtingen in geval van schade 

Zodra de verzekeringnemer of de verzekerde op de hoogte is, of behoort te zijn, van een gebeurtenis, die voor de 
maatschappij tot een uitkeringsplicht kan leiden, dient hij ten aanzien daarvan: 

10.1  schriftelijk kennis te geven 
  alle van belang zijnde gegevens onverwijld schriftelijk aan de maatschappij mede te delen. Deze gegevens zullen dienen tot   
  vaststelling van de toedracht en de omvang van het recht op uitkering; 

10.2  beschadigde onderdelen te bewaren 
        beschadigde onderdelen voor inspectie door of namens de maatschappij te bewaren; 
10.3  geen schuld te erkennen – zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid; 
10.4  de politie in kennis te stellen 

 in geval van een vermoedelijk strafbaar feit, waarbij het object is betrokken, daarvan de politie ten spoedigste kennis te geven; 
10.5  stukken e.d. toe te zenden 
        alle van belang zijnde bescheiden onverwijld aan de maatschappij te zenden; 
10.6 alle medewerking te verlenen 

  zijn volle medewerking aan de maatschappij te verlenen en alles na te laten, waardoor de maatschappij in een redelijk belang    
  kan worden geschaad. 
 De maatschappij zal een verzekerde, die strafrechtelijk is veroordeeld, evenwel niet verplichten tegen dat vonnis hoger beroep   
 in te stellen. 

 
 
11.  De schaderegeling 
11.1 Vaststelling van de schade 

De schade wordt in onderling overleg geregeld of door een door de maatschappij te benoemen en te betalen deskundige 
vastgesteld. De verzekeringnemer mag evenwel, als voorafgaand overleg met de maatschappij onmogelijk is, een 
noodreparatie doen verrichten, mits hij alsnog zijn verplichtingen ten spoedigste nakomt en deze noodreparatie uitsluitend 
dient tot beperking en/of vermindering van de geleden respectievelijk te lijden schade aan het verzekerde object. 

11.2 Financiering 
Vergoeding van schade aan het object en terugbetaling van premie geschieden aan de in de polis genoemde financier, 
zolang deze eigenaar van het object is. 
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11.3 Geschil over de omvang van de schadevergoeding 

Een geschil over de omvang van de schadevergoeding wordt beslecht door twee deskundigen, waarvan de verzekeringnemer 
en de maatschappij er ieder één benoemen. Beide deskundigen benoemen, voor de aanvang van hun werkzaamheden een 
derde deskundige die bij gebrek aan overeenstemming een bindende uitspraak zal doen binnen de grenzen van beide 
taxaties. 
Indien over de benoeming van de derde deskundige geen overeenstemming wordt bereikt, geschiedt die benoeming op 
verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam. 

11.4 Honoraria en kosten van de deskundige(n) 
Honoraria en kosten van de deskundigen zijn ten volle voor rekening van de maatschappij, behalve die van de door de 
verzekeringnemer benoemde deskundige voor zover deze die van de door de maatschappij benoemde deskundige 
overschrijden. 

 
12.   Afstand van verhaalsrecht door de maatschappij 

De maatschappij verhaalt een door haar vergoede schade niet op hen, die zich met toestemming van een tot het verlenen 
daarvan bevoegde persoon in of op het object bevonden, alsmede hun werkgever, tenzij voor hen een uitsluiting van 
toepassing is of hun aansprakelijkheid door een verzekering elders wordt gedekt. 

 
13.   Adres 

 Kennisgevingen door de maatschappij worden geacht rechtsgeldig te zijn geschied aan de verzekeringnemer indien deze zijn 
gedaan aan diens laatst bij de maatschappij bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling 
deze verzekering loopt. De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te 
brengen van zijn adreswijziging. 

 
14. Geschillen 
14.1  Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Rotterdam, 

tenzij verzekerde en de maatschappij overeenkomen het geschil door arbitrage of anderszins te beslechten. In geval van 
arbitrage, zullen partijen in onderling overleg een onpartijdig persoon benoemen, wiens beslissing – genomen na 
kennisneming van alle terzake doende feiten – voor partijen bindend zal zijn. Indien één van de partijen dit wenselijk acht of 
indien partijen niet tot overeenstemming komen over de benoeming van één onpartijdig persoon, zal het geschil worden 
voorgelegd aan een commissie van drie personen. Beide partijen zullen in zodanig geval ieder een lid van deze commissie 
aanwijzen, terwijl de twee aldus aangewezenen in onderling overleg het derde lid zullen benoemen. De beslissing van deze 
commissie zal voor beide partijen bindend zijn. Indien één van de partijen in gebreke blijft om een lid der commissie te 
benoemen of indien de door partijen benoemde twee leden niet tot overeenstemming kunnen komen over de benoeming van 
het derde lid, zal het geschil alsnog worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Rotterdam. 
Partijen verbinden zich de arbitragekosten voor gelijke delen te dragen, tenzij bij akte van benoeming van scheidslieden aan 
de commissie is opgedragen de verdeling van die kosten tussen partijen vast te stellen. De arbiters zullen hun uitspraak doen 
op basis van redelijkheid en billijkheid. 

 
14.2  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 
15.  Nieuw Verzekeringsrecht 

De bepalingen van titel 7.17 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op alle schadeverzekeringen, die op of na 1 
januari 2006 worden gesloten. Indien en voor zover nodig worden de verzekeringsvoorwaarden geacht aan de betreffende 
wettelijke bepalingen te voldoen. 

 
16. Onafhankelijke klachtenbehandeling 

Klachten over deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening. Adres: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag – www.kifid.nl.  

 
17. Privacybescherming 

De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen 
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie 
is een privacyreglement van toepassing, alsmede de gedragscode ‘Verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf’. In 
deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. 
 

 
 
 
 


