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Deze verzekering bestaat uit meerdere onderdelen welke tezamen een geheel vormen: 
 
1. Deze voorwaarden. 
2. Het verzekeringsbewijs met alle gegevens over de verzekering. 
 
Neemt u even de tijd om de voorwaarden zorgvuldig te lezen 
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ALGEMEEN 
 
 
Artikel 1  
Omvang van de verzekering 
1.1  AnsvarIdéa, verzekert op grond van het ingediende aanvraagformulier, de in het verzekeringsbewijs 
 genoemde verzekeringnemer en/of zijn haar gemachtigde bestuurder tegen schaden terzake van de daarin 
 vermelde bromfiets, zulks tegen ontvangst van de daarin vermelde premies.  
1.2  De hierna volgende voorwaarden zijn op deze overeenkomst van toepassing naar gelang deze betrekking 
 hebben op de overeengekomen dekking zoals vermeld op het verzekeringsbewijs.  
1.3  Deze verzekeringsovereenkomst wordt gevormd door het aanvraagformulier, het verzekeringsbewijs en 
 deze voorwaarden, eventueel uitgebreid met aanhangsels, gezamenlijk. Alle details betreffende de 
 verzekering welke niet in de standaardtekst opgenomen kunnen worden, staan vermeld in het 
 verzekeringsbewijs. Een nieuw verzekeringsbewijs vervangt alle vorige en zal worden uitgeschreven bij elke 
 wijziging en continuatie van de verzekering. 
 
Artikel 2 
Verzekeringsgebied 
De verzekering is van kracht binnen Nederland. Indien AnsvarIdéa voor de bromfiets een Internationaal Motorrijtuig 
verzekeringsbewijs (groene kaart) heeft afgegeven is de verzekering gedurende het in dat bewijs genoemde tijdvak 
tevens van kracht ook in Europa en in de niet Europese landen welke worden begrensd door de Middellandse Zee.  
 
Artikel 3  
Uitsluitingen 
De verzekering geeft geen dekking:  
3.1  bij een ander gebruik van de bromfiets dan aan AnsvarIdéa is opgegeven of bij gebruik voor een ander doel of 
 op andere wijze dan door de wet is toegestaan;  
3.2  bij gebruik van de bromfiets voor verhuur of voor bedrijfsmatig vervoer van personen tegen betaling;  
3.3  indien aan de bromfiets een aanhanger of een ander voorwerp is gekoppeld;  
3.4 tijdens het deelnemen aan wedstrijden, snelheidsproeven en -ritten, tenzij het gaat om regelmatigheids-, 
 behendigheids-, puzzel- en betrouwbaarheidsritten welke geheel binnen Nederland plaatsvinden, niet langer 
 duren dan 24 uur en waarbij het snelheidselement niet overweegt;  
3.5  indien er schade is veroorzaakt met opzet of met goedvinden van de verzekerde; 
3.6  indien de bestuurder de voor het besturen van de bromfiets wettelijk voorgeschreven leeftijd nog niet heeft 
 bereikt, dan wel gedurende de tijd dat hem de rijbevoegdheid is ontzegd;  
3.7  indien als gevolg van ingrepen aan de motor of carburateur met de bromfiets sneller wordt gereden dan 
 wettelijk is toegestaan;  
3.8  indien een verzekerde één van de in de voorwaarden genoemde verplichtingen niet is nagekomen;  
3.9  indien er sprake is van schade welke een bestuurder of een passagier veroorzaakt, terwijl hij onder zodanige 
 invloed van alcoholhoudende drank of enige bedwelmend middel verkeert, dat hij geacht moet worden niet in 
 staat te zijn een bromfiets naar behoren te besturen en hij deswege krachtens enige wettelijke bepaling 
 strafbaar is of, als bestuurder, zou zijn;  
3.10  indien er sprake is van schade ontstaan tengevolge van dan wel veroorzaakt door, optredende bij of 
 voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan;  
3.11  indien er sprake is van schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, 
 binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, alsmede  
 de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in 
 Nederland d.d. 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te den Haag is gedeponeerd;  
3.12  wanneer de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig wettelijk voorgeschreven 
 bromfietscertificaat. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien de feitelijke bestuurder in het bezit is van 
 een geldig rijbewijs (afgegeven vóór 01-06-1996);  
3.13  de uitsluitingen genoemd in 3.6 t/m 3.9 gelden niet voor de verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde 
 omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake van deze 
 omstandigheden geen enkel verwijt treft. 
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Artikel 4  
Premiebetaling 
4.1  De verzekeringnemer is verplicht om de premie, kosten en assurantiebelasting bij vooruitbetaling te voldoen 
 op het moment dat de verzekering van kracht wordt. Continuatienota's dienen voordat het nieuwe 
 verzekeringsjaar ingaat te zijn voldaan.  
4.2  De dekking eindigt zonder dat enige maning of ingebrekestelling door AnsvarIdéa is vereist, zodra de 
 verzekeringnemer weigert te betalen of de termijn volgens 4.1 verstreken is zonder dat er betaald is. De plicht 
 tot betaling van de achterstallige premie en kosten blijft daarbij onverminderd bestaan. Indien AnsvarIdéa tot 
 incasso van haar invordering overgaat, komen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als 
 buitengerechtelijke, voor rekening van de verzekeringnemer.  
4.3  De dekking wordt weer van kracht op de dag volgende op die waarop de premie en de kosten zijn voldaan, 
 dan wel zijn ingevorderd, echter niet voor gebeurtenissen voorgevallen in de periode dat geen dekking 
 aanwezig was.  
4.4  Indien de verzekering van kracht wordt voor een andere bromfiets dan waarvoor de dekking is aangegaan, 
 wordt de betaalde premie voor de vervangen bromfiets naar evenredigheid van tijd verrekend met de eerste 
 premie welke voor de vervangende bromfiets is verschuldigd, mits het verzekeringsbewijs en plaatje van de 
 vervangen bromfiets bij AnsvarIdéa is ingeleverd.  
 
Artikel 5  
Premierestitutie en -reservering  
5.1  De verzekeringnemer heeft recht op premierestitutie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn indien:  
 5.1.1  de verzekering door AnsvarIdéa wordt opgezegd;  
 5.1.2  de verzekering wordt beëindigd wegens registratie in het buitenland en verzekeringnemer aan zijn  
  verplichting volgens 7.5 heeft voldaan.  
5.2  Wanneer de verzekering wordt beëindigd wegens overlijden van de verzekeringnemer, dan hebben de 
 erfgenamen recht op premierestitutie, mits aan de verplichting overeenkomstig 7.4 is voldaan.  
5.3  Wanneer de dekking wordt beëindigd door totaal verlies of sloop en aan de verplichting overeenkomstig 7.4 is 
 voldaan, wordt de premie over de nog niet verstreken termijn gereserveerd. Verzekerde heeft recht op 
 verrekening van de gereserveerde premie overeenkomstig 4.4, mits binnen het lopende verzekeringsjaar een 
 andere bromfiets bij AnsvarIdéa ter verzekering wordt aangeboden en geaccepteerd. De restitutie zal echter 
 niet hoger zijn, dan de premie welke voor de nieuwe bromfiets is verschuldigd.  
 
Artikel 6  
Herziening van premie en voorwaarden 
6.1  AnsvarIdéa heeft het recht de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als deze 
 verzekering te herzien en deze verzekering tussentijds of met ingang van de eerste premievervaldag aan die 
 tarieven en/of voorwaarden aan te passen. AnsvarIdéa zal verzekeringnemer van tevoren schriftelijk, 
 eventueel op de continuatienota, in kennis stellen van de aanpassing.  
6.2  Indien deze aanpassing leidt tot een hogere premie en/of een beperking van de dekking, heeft de 
 verzekeringnemer het recht de aanpassing schriftelijk te weigeren tot uiterlijk 30 dagen na de mededeling van 
 de aanpassing.  
6.3  Dit recht vervalt echter indien de wijziging van de premie en/of voorwaarden het gevolg is van wettelijke 
 regelingen of bepalingen of wijziging daarvan dan wel indien de wijziging niet uitgaat boven die op landelijk 
 niveau wordt toegepast. Indien de verzekeringnemer van het recht de aanpassing te weigeren niet tijdig 
 gebruik maakt, wordt hij geacht de wijziging in voorwaarden en/of premie te aanvaarden.  
6.4  Indien de verzekeringnemer wèl tijdig van zijn recht de aanpassing te weigeren gebruik maakt, eindigt de 
 verzekering met ingang van de premievervaldag of indien de weigering na deze datum plaatsvindt op de dag 
 van de weigering, maar uiterlijk op de 14de dag na de premievervaldag. 
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Artikel 7  
Duur, opzegging en beëindiging 
7.1  De verzekering is aangegaan tot de in het verzekeringsbewijs genoemde contractvervaldatum en vanaf die 
 datum telkens doorlopend voor de in het verzekeringsbewijs genoemde contractduur. Indien gedurende de 
 contractduur de bromfiets door een andere wordt vervangen verplicht de verzekeringnemer zich de 
 vervangende bromfiets terstond bij AnsvarIdéa ter verzekering aan te bieden.  
7.2  De verzekeringnemer kan de verzekering opzeggen tegen de contractvervaldatum. De opzegging moet 
 geschieden per aangetekend schrijven en met inachtneming van een termijn van drie maanden.  
7.3  AnsvarIdéa kan steeds de verzekering per aangetekende brief aan de verzekeringnemer opzeggen met 
 inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen:  
 7.3.1  tegen de vervaldatum van het contract na de aanmelding van een schade, mits niet later dan drie  
  maanden na de schade aanmelding; 
 7.3.2  na een zodanige wijziging van het risico, dat AnsvarIdéa dit niet of niet onder dezelfde voorwaarden 
  zou hebben verzekerd.  
7.4  Onverminderd de contractuele verplichtingen vermeld onder 7.1 en met inachtneming van het vermelde onder 
 4.2, eindigt de dekking:  
 7.4.1  bij eigendomsovergang of totaal verlies van het verzekerde motorrijtuig;  
 7.4.2  bij overlijden van de verzekeringnemer; hiervan dient bij eigendomsovergang of totaal verlies  
  binnen 3 x 24 uur en voor het overige binnen 8 x 24 uur schriftelijk kennis worden gegeven aan  
  AnsvarIdéa. Het originele verzekeringsbewijs en bromfietsplaatje dienen gelijktijdig te worden  
  opgestuurd.  
7.5  De verzekering eindigt zodra het motorrijtuig in het buitenland wordt geregistreerd. De verzekeringnemer is 
 verplicht AnsvarIdéa hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling te doen. 
 
Artikel 8  
Schade aanmelding  
8.1  De verzekerden zijn verplicht van iedere gebeurtenis, waarbij de verzekerde bromfiets direct of indirect was 
 betrokken en waaruit voor AnsvarIdéa een verplichting tot vergoeding van schade of ongevallen uitkering zou 
 kunnen voortvloeien, ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 3 x 24 uur na die gebeurtenis, resp. het tijdstip 
 waarop de gebeurtenis te hunner kennis is gekomen, mededeling te doen aan AnsvarIdéa onder vermelding 
 van een zo volledig mogelijke omschrijving van het gebeurde en de ontstane schade. Voor deze 
 schadeaanmeldingen zullen door AnsvarIdéa formulieren ter beschikking worden gesteld welke door de 
 verzekerden dienen te worden ingevuld en ondertekend. Zij zijn voorts verplicht AnsvarIdéa in redelijkheid 
 verlangde medewerking te verlenen.  
8.2  Van diefstal van de bromfiets of onderdelen daarvan en/of kwaadwillige handelingen door derden, dient 
 onmiddellijk aangifte te worden gedaan bij de politie.  
8.3  In geval van overlijden van een verzekerde opzittende dient AnsvarIdéa hiervan binnen 24 uur telefonisch of 
 per fax op de hoogte te worden gesteld.  
 
Artikel 9  
Subrogatie en afstand van verhaalsrecht  
9.1  Door de vergoeding van schade gaan de rechten van de verzekeringnemer tegen derden op AnsvarIdéa over. 
 De verzekeringnemer is verplicht AnsvarIdéa behulpzaam te zijn bij haar pogingen de schade op derden te 
 verhalen.  
9.2  AnsvarIdéa doet afstand van haar recht op verhaal jegens de gemachtigde bestuurder, de gemachtigde 
 passagier en hun werkgever. AnsvarIdéa behoudt echter het verhaal in de gevallen waarin de schade op 
 grond van een uitsluiting genoemd in 3.6 t/m 3.9 is uitgesloten, maar desondanks aan de verzekeringnemer is 
 uitbetaald, omdat hem terzake van de uitgesloten omstandigheid geen enkel verwijt treft.  
 
Artikel 10  
Vervaltermijn  
Indien AnsvarIdéa van mening is, dat zij geen of geen meerdere uitkering behoeft te doen, zal zij de verzekerde 
daarvan schriftelijk mededeling doen. Ieder recht van een verzekerde op de gevraagde uitkering vervalt indien hij niet 
binnen zes maanden na genoemde mededeling AnsvarIdéa heeft gedagvaard. 
 
Artikel 11  
Adres  
Kennisgevingen van AnsvarIdéa aan een verzekeringnemer/ verzekerde kunnen worden gedaan aan diens laatste bij 
AnsvarIdéa bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.  
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Artikel 12  
Bevoegde rechter 
Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende tussen AnsvarIdéa en verzekerden zullen worden onderworpen 
aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij AnsvarIdéa als eisende partij een andere volgens de 
wet bevoegde rechter kiest.  
 
Artikel 13  
Financiering  
Indien de bromfiets is gefinancierd verplicht AnsvarIdéa zich:  
13.1  beëindiging van de verzekering zo spoedig mogelijk aan de financier te melden;  
13.2  jegens de financier afstand te doen van haar recht op verhaal van aansprakelijkheidsschaden;  
13.3  uitkeringen wegens schade aan of verlies van de bromfiets aan de financier te voldoen.  
 
Artikel 14  
Persoonsregistratie  
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen 
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een door AnsvarIdéa gevoerde persoonsregistratie. Op deze 
persoonsregistratie is een privacyreglement van toepassing. Aanmelding van deze registratie bij de Registratiekamer is 
gedaan op 1 juli 1990. Een afschrift van het formulier van registratie ligt voor een ieder ter inzage bij AnsvarIdéa. 
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WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID  
Met voorbijgaan van hetgeen anders in de verzekeringsvoorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering 
geacht aan de door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen te voldoen. 
 
 
Artikel 15 
Verzekerden 
Onder verzekerden wordt terzake van de dekking der wettelijke aansprakelijkheid verstaan:  
15.1  de verzekeringnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder en de door de bromfiets vervoerde personen;  
15.2  de werkgever van de onder 15.1 genoemde verzekerden, indien hij krachtens artikel 1403 lid 2 BW 
 aansprakelijk is voor deze schade door een verzekerde veroorzaakt; voor de werkgever die niet tevens 
 verzekeringnemer is geldt de verzekering slechts, indien de verzekerde die de schade veroorzaakt zelf jegens 
 AnsvarIdéa aanspraak op vergoeding heeft.  
 
Artikel 16  
Omvang van de verzekering 
16.1  Verzekerd is de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan personen en goederen, met 
 inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade, welke na het ingaan van de verzekering met of door de 
 bromfiets veroorzaakt is en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het in het verzekeringsbewijs 
 genoemde bedrag per gebeurtenis. Indien de schade is veroorzaakt in een tot het verzekeringsgebied 
 behorend land, waar in de wet een hoger verzekerd bedrag is voorgeschreven, geeft de verzekering dekking 
 tot dit hogere bedrag. 
16.2  Ladingrisico: de verzekering is ook van toepassing op schade, veroorzaakt door goederen welke zich 
 bevinden op, dan wel vallen of gevallen zijn van de bromfiets. Van de verzekering is echter uitgesloten de 
 aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade door goederen terwijl deze geladen of gelost worden op of 
 van de bromfiets.  
16.3  Indien ter waarborging van de rechten van benadeelden, voortvloeiende uit een schadegeval als bedoeld in 
 16.1 door een buitenlandse overheid het stellen van een zekerheid wordt verlangd om de opheffing van een 
 op de bromfiets gelegd beslag of de invrijheidstelling van een verzekerde te verkrijgen, zal AnsvarIdéa deze 
 zekerheid verstrekken tot ten hoogste € 11.345,= mits de verzekerde te wiens behoeve dit geschiedt jegens 
 AnsvarIdéa terzake van de schade aanspraak op vergoeding heeft. De verzekerden zijn verplicht AnsvarIdéa 
 vooraf schriftelijk te machtigen over de zekerheidstelling te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven; zij 
 zullen alle medewerking moeten verlenen om de terugbetaling te verkrijgen. Zolang de zekerheid niet aan 
 AnsvarIdéa is gerestitueerd wordt het maximum verzekerde bedrag met de niet terug ontvangen som 
 verminderd.  
16.4  Sistercar clausule: de verzekering geeft ook recht op vergoeding van schade welke met of door de verzekerde 
 bromfiets aan andere motorrijtuigen van verzekeringnemer is toegebracht. De schade wordt vergoed indien 
 en voor zover AnsvarIdéa daartoe krachtens de verzekeringsvoorwaarden gehouden zou zijn geweest 
 wanneer de schade door een derde zou zijn geleden. AnsvarIdéa dient echter wel in de gelegenheid te 
 worden gesteld beide betrokken voertuigen te laten onderzoeken door een expert. Niet vergoed wordt schade 
 toegebracht in gebouwen of op terreinen in gebruik bij verzekeringnemer; alsmede de uit de schade aan een 
 ander motorrijtuig voortvloeiende schade (bedrijfsschade). 
 
Artikel 17  
Schaderegeling  
17.1  De verzekerden dienen alle stukken welke betrekking hebben op een schade zoals 
 aansprakelijkheidsstellingen, straf en civiele dagvaardingen en dergelijke ten spoedigste en onbeantwoord 
 aan AnsvarIdéa door te sturen.  
17.2  AnsvarIdéa is gerechtigd doch niet verplicht de verzekerde tegen wie een strafvervolging wordt ingesteld door 
 een raadsman te doen bijstaan. De verzekerde is verplicht hiertoe zijn medewerking te verlenen. In geval de 
 verzekerde wordt veroordeeld kan AnsvarIdéa hem niet verplichten tegen het gewezen vonnis hoger beroep 
 aan te tekenen.  
17.3  De verzekerde die door de benadeelde in rechte wordt aangesproken tot vergoeding van schade is verplicht 
 de feitelijke leiding van het proces over te laten aan AnsvarIdéa en de door haar aangewezen raadsman alle 
 benodigde volmachten te verlenen.  
17.4  Uitsluitend AnsvarIdéa is gerechtigd vorderingen van benadeelden in beginsel of in hun omvang te erkennen, 
 af te wijzen of door betaling af te doen, tegen dergelijke vorderingen verweer te voeren, terzake voorschotten 
 af te geven, schikkingen aan te gaan, e.d. De verzekerden zijn verplicht zich daarvan te onthouden. De 
 terzake door AnsvarIdéa genomen beslissingen zijn voor hen bindend.  
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17.5 Indien AnsvarIdéa, krachtens de WAM of een daarmede overeenkomende buitenlandse wet, een benadeelde 
schadevergoeding verschuldigd wordt, terwijl deze schade ingevolge de voorwaarden der verzekeringsovereenkomst 
en/of de wet niet, niet meer of niet ten volle is gedekt, is AnsvarIdéa gerechtigd het door haar verschuldigde met 
inbegrip van de terzake van dat schadegeval gemaakte kosten te verhalen op de verzekeringnemer of, indien de 
schade niet is gedekt door het onder artikel 3 en 18 bepaalde, op de verzekerde voor wie de uitsluiting geldt. 
 
Artikel 18  
Uitsluitingen 
Onverminderd het in artikel 5 van de algemene voorwaarden bepaalde is met betrekking tot de aansprakelijkheids-
verzekering uitgesloten:  
18.1  de aansprakelijkheid van hen die niet door een daartoe bevoegde persoon zijn gemachtigd als bestuurder of 
 als passagier gebruik te maken van de bromfiets;  
18.2  schade aan de bromfiets, aan de daarmee vervoerde goederen en schade aan goederen welke de 
 aansprakelijke verzekerde onder zich heeft, behoudens het bepaalde in 16.4, alles met inbegrip van de 
 daaruit voortvloeiende schade. 
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CASCO 
 
 
Artikel 19  
Gedekte risico's  
Indien volgens het verzekeringsbewijs het casco risico is mee verzekerd, dan is verzekerd:  
19.1  schade aan de bromfiets ook indien deze het gevolg is van een eigen gebrek ontstaan door brand, explosie, 
 zelfontbranding en blikseminslag;  
19.2  schade aan of verlies van de bromfiets mits deze deugdelijk was afgesloten door diefstal, braak, verduistering 
 en joyriding, alsmede schade aan de bromfiets ontstaan gedurende de tijd dat deze was ontvreemd;  
19.3  schade aan de bromfiets ook indien deze het gevolg is van een eigen gebrek ontstaan door botsen, omslaan, 
 slippen, van de weg of te water geraken of enig onverwacht van buiten komend onheil.  
 
Artikel 20  
Verzekerde som  
De verzekerde som is gedurende het eerste bouwjaar van de bromfiets gelijk aan de cataloguswaarde, daarna komt de 
verzekerde som overeen met het jaarlijks dalend percentage van de op het verzekeringsbewijs vermelde 
cataloguswaarde volgens het schema vermeld op de ommezijde van het verzekeringsbewijs.  
 
Artikel 21  
Schadevergoeding  
21.1  In geval van beschadiging vergoedt AnsvarIdéa tot ten hoogste de verzekerde som de kosten van herstel, 
 echter nooit meer dan de waarde van de bromfiets op het ogenblik voor de schade onder aftrek van de 
 waarde van de restanten. 
21.2  In geval van geheel verloren gaan vergoedt AnsvarIdéa tot ten hoogste de verzekerde som, de waarde van 
 de bromfiets op het ogenblik voor de schade onder aftrek van de waarde van de restanten.  
21.3  Schade ontstaan aan de naar aard en omvang gebruikelijke accessoires, mits bevestigd aan de bromfiets, 
 wordt eventueel ook boven het verzekerde bedrag, vergoed.  
21.4  AnsvarIdéa vergoedt de kosten van berging en vervoer naar de dichtstbijzijnde reparatie inrichting, waar een 
 gedekte schade kan worden hersteld.  
21.5  In geval van vervoer te water wordt de van de verzekeringnemer bijdrage in de averij grosse vergoed.  
 
Artikel 22  
Eigen risico  
Voor elke cascoschade aan de bromfiets en/of de accessoires geldt een eigen risico van € 45,= per gebeurtenis.  
 
Artikel 23  
Schaderegeling  
23.1  De verzekeringnemer is verplicht na een schade AnsvarIdéa in de gelegenheid te stellen deze te 
 onderzoeken, voordat de bromfiets wordt hersteld. In geval van nood heeft de verzekeringnemer het recht 
 schade te laten herstellen zonder voorafgaande machtiging, mits de kosten niet hoger zijn dan  
 € 114,=. De verzekeringnemer moet AnsvarIdéa hiervan terstond in kennis stellen en zo spoedig mogelijk de 
 gespecificeerde nota opsturen.  
23.2  In geval van diefstal, verduistering en joyriding is de verzekeringnemer verplicht direct aangifte te doen bij de 
 politie. Hij heeft eerst recht op schadevergoeding, nadat een termijn van 30 dagen na de aangifte is 
 verstreken, zonder dat de brommer is terug verkregen. Uitkering terzake van diefstal en verduistering vindt 
 alleen plaats nadat de verzekeringnemer het originele verzekeringsbewijs aan AnsvarIdéa heeft 
 teruggestuurd en hij al zijn eigendomsrechten terzake van de gestolen of verduisterde bromfiets aan 
 AnsvarIdéa heeft overgedragen.  
23.3  Bij verschil van mening over het schadebedrag heeft de verzekeringnemer het recht om tegenover de 
 deskundige van AnsvarIdéa zelf ook een deskundige aan te wijzen, wiens kosten voor rekening van de 
 verzekeringnemer zijn. Bij verschil van mening tussen beide deskundigen zullen deze tezamen een derde 
 deskundige benoemen, wiens schadevaststelling binnen de grenzen van de beide taxaties moet blijven en 
 bindend zal zijn. Van zijn kosten dragen AnsvarIdéa en de verzekeringnemer elk de helft.  
 
  



polisvoorwaarden bromfietsverzekering 01/2002  9 

Artikel 24  
Uitsluitingen  
Onverminderd het in artikel 3 bepaalde zijn van de verzekering met betrekking tot de cascoschade uitgesloten:  
24.1  schade, ontstaan door onoordeelkundig gebruik of door een verzuim van de verzekeringnemer ten opzichte 
 van een goed en veilig functioneren van de bromfiets of door slijtage daarvan;  
24.2  schaden door bevriezing en langzaam werkende weersinvloeden anders dan als rechtstreeks gevolg van een 
 schade;  
24.3  schade uitsluitend aan banden anders dan door diefstal of kwaadwilligheid alsmede geldelijk nadeel wegens 
 het niet kunnen gebruiken van de bromfiets en waardevermindering. 
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SCHADE EN ONGEVALLEN OPZITTENDEN VERZEKERING 
 
 
Artikel 25  
Verzekerden  
Verzekerden zijn alle opzittenden van de verzekerde bromfiets voor wie de eigenaar of bestuurder van de verzekerde 
bromfiets of motorrijtuig van tegenpartij niet krachtens wettelijke bepalingen gehouden is de schade tengevolge van een 
auto ongeval te vergoeden en voor zover deze opzittenden niet ouder zijn dan 70 jaar.  
 
Artikel 26  
Ongeval  
26.1  Onder ongeval wordt verstaan een plotseling, onvrijwillige, van buiten komende geweldsinwerking op het 
 lichaam van een verzekerde opzittende waaruit zijn dood, het letsel of benadeling van zijn gezondheid 
 rechtstreeks voortvloeit, voorvallend tijdens zijn verblijf op de bromfiets. Onder verblijf wordt eveneens 
 begrepen het daar op of afstappen of het op de openbare weg verrichten van noodreparaties of andere direct 
 noodzakelijke werkzaamheden.  
26.2  Onder overeenkomstige toepassing van het vorenvermelde worden eveneens als ongeval beschouwd:  
 26.2.1  val in het water of enige andere stof;  
 26.2.2  verdrinking of verstikking;  
 26.2.3  isolatie van de buitenwereld door enige ramp of onheil; verwikkelingen als gevolg van medische  
  behandeling van ongevalsletsels.  
26.3  Indien de gevolgen van een ongeval zijn vergroot door enig lichaamsgebrek of door een voor het ongeval 
 reeds aanwezige gebrekkige gezondheidstoestand bij een getroffen verzekerde opzittende, wordt bij de 
 vaststelling der uitkering alleen rekening gehouden met de gevolgen welke het ongeval zou hebben gehad bij 
 iemand zonder zodanige afwijking of gebrek.  
 
Artikel 27  
Omvang van de verzekering  
27.1  Schadekosten: vergoed wordt schade toegebracht door letsel met uitzondering van immateriële schade en 
 inkomstenderving door verlies van arbeidsvermogen, alsmede schade aan de op het lichaam gedragen 
 persoonlijke eigendommen, als gevolg van een ongeval als omschreven in 26.1 voor zover deze schade niet 
 wordt vergoed uit hoofde van enig elders lopende verzekering of sociale instelling of is te verhalen op derden.  
27.2  Uitkering bij overlijden: in geval van het overlijden van een verzekerde opzittende als rechtstreeks en 
 uitsluitend gevolg van een ongeval als omschreven in artikel 25 vergoedt AnsvarIdéa aan diens 
 erfgenaam/erfgenamen de verzekerde som van € 2.269,= onder aftrek van hetgeen eventueel reeds door 
 AnsvarIdéa werd betaald terzake van uit hetzelfde ongeval voortvloeiende blijvende invaliditeit.  
27.3  Uitkering blijvende invaliditeit: In geval van blijvende invaliditeit van een verzekerde opzittende als 
 rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval als bedoeld in 26.1 vergoedt AnsvarIdéa aan de getroffen 
 verzekerde opzittende of degene, die AnsvarIdéa ten behoeve van de getroffene rechtsgeldig kwijting kan 
 verlenen, bij volledig blijvende invaliditeit de volle verzekerde som van € 6.807,= of bij gedeeltelijke blijvende 
 invaliditeit, een met de mate van invaliditeit overeenkomend percentage van de verzekerde som.  
 27.3.1  De mate van invaliditeit wordt bepaald met inachtneming van de onderstaande percentages:  

- geheel verlies van de geestelijke vermogens: 100%  - iedere andere vinger: 10% 
- volledige organische verlamming: 100%  - een been tot in het heupgewricht: 70% 
- geheel functieverlies van beide ogen: 100%  - een been onder het kniegewricht: 60% 
- van één oog: 40%  - voet: 50% 
- maar indien door AnsvarIdéa al voor één oog 

is uitgekeerd: 
 

60% 
  

- een grote teen:  
 

10% 
- algehele doofheid van beide oren:  50%  - iedere andere teen: 3% 
- van één oor: 20%  - een long:  30% 
- maar indien door AnsvarIdéa al voor één oor 

is uitgekeerd: 
 

30% 
  

- de milt:  
 

10% 
- verlies of algehele onbruikbaarheid van de 

arm boven het ellebooggewricht: 
 

75% 
  

- het reukvermogen of de smaak:  
 

10% 
- de arm beneden het ellebooggewricht: 65%  - beide nieren:  100% 
- hand: 60%  - één nier:  20% 
- duim: 25%  - maar indien door AnsvarIdéa al voor 

één nier is uitgekeerd: 80%  
 

- wijsvinger: 15%  80% 
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  Indien inwendige kunst- of hulpmiddelen zijn geplaatst wordt met het daarmee verkregen geringere  
  (functie) verlies wel rekening gehouden. Bij verlies van verschillende vingers van één hand door  
  één of meer ongevallen zal niet meer worden uitgekeerd dan het voor de gehele hand vermelde  
  percentage.  
 27.3.2  Bij gedeeltelijk verlies (anders dan voor het reukvermogen of de smaak) en in andere niet onder  
  27.3.1 genoemde gevallen van blijvende invaliditeit, ook die van mindere betekenis, wordt de  
  vergoeding vastgesteld naar de mate van blijvende invaliditeit, die het letsel voor het lichaam als  
  geheel oplevert, met een maximum van het genoemde percentage voor het betrokken   
  lichaamsdeel. 
 27.3.3  Indien door één en hetzelfde ongeval voor meerdere lichaamsdelen of organen geheel of   
  gedeeltelijk (functie) verlies ontstaat, zullen de vastgestelde uitkeringspercentages voor het (functie) 
  verlies van elk lichaamsdeel bij elkaar worden opgeteld tot maximaal 100% van de verzekerde som  
  per verzekerde eenheid voor volledige blijvende invaliditeit. Ook bij meer ongevallen tijdens de duur 
  van de verzekering zal de som van alle uitkeringen de voor volledig blijvende invaliditeit verzekerde  
  som niet te boven gaan.  
 27.3.4  Geen uitkering wordt verleend voor de verergering van een bestaande ziekelijke toestand.  
 27.3.5  Indien reeds voor het ongeval (functie) verlies van het betrokken lichaamsdeel of orgaan bestond,  
  wordt de uitkering voor blijvende invaliditeit naar evenredigheid verlaagd.  
27.4  Eerste Hulp: Indien een verzekerde opzittende als gevolg van een ongeval als omschreven in 26.1 voor 
 tenminste een nacht in het ziekenhuis wordt opgenomen of op last van zijn behandelend geneesheer 
 tenminste 5 dagen het bed moet houden, verleent AnsvarIdéa hem een eenmalige uitkering van € 69,= als 
 tegemoetkoming in de eerste kosten. Deze uitkering wordt verleend ongeacht een eventuele uitkering uit 
 hoofde van de in 27.2 en 27.3 genoemde verzekeringen en zal daarop niet in mindering worden gebracht.  
27.5  Maximale uitkering: Maximale uitkering € 13.614,= per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen.  
27.6  Helmvoorschrift: Indien bij het ongeval geen helm werd gedragen, dan worden alle genoemde verzekerde 
 bedragen met 50% verminderd.  
 
Artikel 28  
Tijdstip vaststelling blijvende invaliditeit 
28.1  Indien na 12 maanden sinds de dag van het ongeval de genezing nog niet tot stand is gekomen en/of de mate 
 van de blijvende, volledige of gedeeltelijke invaliditeit nog niet met zekerheid kan worden vastgesteld, kan 
 AnsvarIdéa haar oordeel opschorten tot uiterlijk 3 jaar na de datum van het ongeval. Indien een verzekerde dit 
 wenst kan deze termijn met maximaal een jaar verlengd worden.  
28.2  In geval het onder 28.1 bepaalde van toepassing is, zal na de daar genoemde termijn van 12 maanden tot het 
 tijdstip van de eventuele definitieve vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit, de wettelijke rente 
 worden vergoed boven de uitkering die wegens blijvende invaliditeit verschuldigd zal blijken te zijn. De rente 
 zal gelijktijdig met de uitkering voor blijvende invaliditeit worden uitgekeerd. 
28.3  AnsvarIdéa kan een verzekerde tegemoet komen met een voorschot. Indien als voorschot vanwege de 
 blijvende invaliditeit meer is uitgekeerd dan uiteindelijk wegens de blijvende invaliditeit verschuldigd zal blijken 
 te zijn, is een verzekerde verplicht dit meerdere op vordering van AnsvarIdéa terug te betalen, tenzij artikel 
 27.2 van toepassing is.  
28.4  Indien binnen 12 maanden na de dag van het ongeval, de getroffen verzekerde is overleden voordat de mate 
 van blijvende invaliditeit is vastgesteld, vindt geen of geen verdere uitkering plaats wegens diens blijvende 
 invaliditeit, tenzij aangetoond wordt dat het overlijden niet het uitsluitend en rechtstreeks gevolg van het 
 ongeval is.  
28.5  Indien de verzekerde overlijdt, nadat 12 maanden sinds de dag van het ongeval zijn verstreken maar voordat 
 de mate van blijvende invaliditeit is vastgesteld, vindt uitkering plaats op basis van de blijvende invaliditeit van 
 de verzekerde.  
28.6  In de gevallen genoemd onder 28.4 en 28.5 vindt de vaststelling van de uitkering wegens blijvende invaliditeit 
 plaats naar de mate van de blijvende invaliditeit, die op basis van de medische rapporten naar redelijke 
 verwachting voor de getroffen verzekerde zou zijn ingetreden indien deze niet was overleden.  
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Artikel 29  
Verplichtingen bij ongeval 
Zo spoedig mogelijk na een ongeval dient geneeskundige hulp te worden ingeroepen en in het algemeen voor het 
herstel en behoud van de getroffen verzekerde opzittende niets te worden verzuimd. De verzekerde, respectievelijk 
diens erfgenamen zijn verplicht alle inlichtingen omtrent het ongeval, het verloop der behandeling, de tegenwoordige en 
vroegere gezondheidstoestand van de getroffen verzekerde opzittende te verstrekken. De getroffen verzekerde 
opzittende moet zich, voor zover dit redelijkerwijs kan worden verlangd, naar aanleiding van het ongeval, onderwerpen 
aan onderzoek, observatie of verpleging door geneeskundigen en in de inrichtingen welke AnsvarIdéa daartoe mocht 
aanwijzen, zo dikwijls zij dit op haar kosten wenst. Tevens moet AnsvarIdéa in de gelegenheid worden gesteld een 
onderzoek naar de doodsoorzaak, eventueel door sectie, te doen verrichten in geval van overlijden van een verzekerde 
opzittende.  
 
Artikel 30 
Medische geschillen  
Indien met betrekking tot een uitkering als omschreven in 27.2 en 27.3 tussen AnsvarIdéa en de betrokken verzekerde 
opzittende, respectievelijk diens rechtverkrijgende(n) een geschil ontstaan van medische aard, zal dit geschil worden 
voorgelegd aan een Commissie van drie deskundigen wier oordeel door partijen worden aanvaard als een hen bindend 
advies. Ieder der partijen benoemt een deskundige, welke tezamen een derde benoemen. Zou binnen een maand, 
nadat één der partijen heeft medegedeeld een bindend advies te verlangen, de benoeming der drie deskundigen niet 
heeft plaatsgehad, dan zal op verzoek van de meest gerede partij de benoeming plaatsvinden door de Kantonrechter te 
Amsterdam.  
 
Artikel 31  
Uitkering naar evenredigheid 
Indien bij een gebeurtenis meer dan één persoon is betrokken, worden de uitkeringen, indien die, bij toepassing van 
27.2 en 27.3 tezamen het maximum verzekerde bedrag overtreffen, naar evenredigheid van het ieder der getroffenen 
ingevolge die paragrafen toekomende, verminderd.  
 
 


