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Artikel 3

(Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien uit het polisblad blijkt dat

Uitsluitingen

een schadeverzekering in-/opzittenden van landbouwwerktuigen van toepassing is.
1. De verzekering is, behoudens de in de Algemene voorwaarden genoemde

De algemene voorwaarden van de van toepassing zijnde voorwaarden LW zoals

uitsluitingen, niet van kracht ten aanzien van:

vermeld op het polisblad blijven onverminderd van toepassing.)

a.

ongevallen als gevolg van overmatig gebruik van alcohol en/of gebruik van
bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen door een inzittende, de

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

bestuurder daaronder begrepen;
b. ongevallen als gevolg van de gebrekkige lichamelijke of geestelijke toestand van

1. Verzekerden zijn de inzittenden van het motorrijtuig.
2. a.

een inzittende, de bestuurder daaronder begrepen;

Onder een inzittende (de bestuurder daaronder begrepen) wordt verstaan
degene

die

met

uitdrukkelijke

of

stilzwijgende

toestemming

van

c.

de

ongevallen ontstaan door opzet van een inzittende, de bestuurder daaronder
begrepen, of van een bij de uitkering belanghebbende.

verzekeringnemer in het motorrijtuig aanwezig is op een wettelijk toegestane

2. De in lid 1 genoemde uitsluitingen gelden niet voor een verzekerde die aantoont dat

zitplaats, in- of uitstapt of, na uitgestapt te zijn, bij het motorrijtuig verblijft in

de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben

verband met het herstellen van enig gebrek.

voorgedaan en dat hem terzake van die omstandigheden in redelijkheid niets te

b. Indien de wettelijke zitplaats zodanig op het motorrijtuig aanwezig is dat er

verwijten valt.

feitelijk sprake is van een opzittende, dan wordt deze gelijkgesteld met een
inzittende.

Artikel 4

3. Onder een ongeval wordt verstaan:
a.

Schaderegeling

een plotseling, van buitenaf komend, onvrijwillig op het lichaam van een
inzittende inwerkend geweld dat rechtstreeks en zonder medewerking van

1. Wordt een verzekerde gedood of gewond, dan zal bij de vaststelling van de omvang

andere oorzaken geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

van de vergoeding en van degenen die recht hebben op vergoeding, het bepaalde in

b. bloedvergiftiging, wondinfectie, complicaties en verergeringen als gevolg van

de artikelen 6:107 en 6:108 van het Burgerlijk Wetboek dienovereenkomstig van
kracht zijn.

aan een inzittende na een ongeval verleende eerste hulp of geneeskundige

2. Indien een verzekerde burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de onder deze

behandeling;
c.

rubriek gedekte schade, zal de betaling, voorzover vorderbaar onder de

acute (niet-bacteriële) vergiftiging;

aansprakelijkheidsverzekering, geschieden als zijnde verschuldigd krachtens de

d. besmetting door ziektekiemen ten gevolge van een onvrijwillige val in of op een

aansprakelijkheidsverzekering.

vloeibare of vaste stof;
e.

verstikking, verdrinking, bevriezing en zonnesteek;

f.

uitputting, verhongering en verdorsting, als gevolg van het geïsoleerd raken

3. Op deze verzekering kan geen beroep worden gedaan door anderen dan de
rechtstreeks bij het schadegeval betrokken benadeelde natuurlijke personen of hun
nagelaten betrekkingen.

door een ramp.
4. Onder personenschade wordt verstaan schade ontstaan door letsel of aantasting van

4. Het niet dragen van in het motorrijtuig aanwezige autogordels en het niet gebruiken

de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met

van andere verplichte en/of onverplicht aangebrachte veiligheidsvoorzieningen kan

inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

eigen schuld aan de schade opleveren. Die eigen schuld zal, naar de maatstaven van
het burgerlijk recht, bij de vaststelling van de schade worden toegerekend.

5. Onder zaakschade wordt verstaan schade ontstaan door beschadiging, vernietiging
of verlies van zaken, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 2

Omvang van de dekking

1. Indien een verzekerde een ongeval overkomt, vergoedt de maatschappij de hierdoor
ontstane personenschade en zaakschade tot ten hoogste het in het polisblad
vermelde bedrag per gebeurtenis.
2. Alle aanspraken op een uitkering die de verzekerde uit anderen hoofde heeft, met
uitzondering van aanspraken op de verzekeringnemer, zullen op de schadevergoeding in mindering worden gebracht
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