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Aansprakelijkheidsverzekering voor speed-pedelec 

Algemene Voorwaarden 
 

1. Begripsomschrijvingen 

1.1 Verzekeringnemer: 

degene met wie de verzekering is aangegaan. 

 
1.2 Verzekerde: 

verzekeringnemer en/of degene die als zodanig is omschreven in de 
afzonderlijke modules, hoofdstukken en rubrieken van de voorwaarden. 

 
1.3 Speed-pedelec: 

Een speed-pedelec (‘high speed e-bike’) is een tweewieler met elektrische 
trapondersteuning tot maximaal 45 kilometer per uur. Een speed-pedelec moet 
een kenteken hebben om op de openbare weg te mogen rijden. De bestuurder 
moet minimaal een bromfietsrijbewijs (rijbewijs AM) hebben. 

 
1.4 Assuradeur 

De assuradeur zoals benoemd op het polisblad, in deze voorwaarden kortweg 
asssuradeur genoemd, treedt op als gevolmachtigd agent van de verzekeraar: 
 
Fatum General Insurance NV 
Office: Brainpark II 
Lichtenauerlaan 102-120 
3062 ME Rotterdam 

 

2. Premie 
 

2.1 Betaling van de premie 
Verzekeringnemer moet de premie, de kosten en de assurantiebelasting 
betalen uiterlijk op de 30ste dag nadat zij verschuldigd worden. Als 
verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet op tijd betaalt of weigert te 
betalen en de Assuradeur de verzekeringnemer na de premievervaldag heeft 
aangemaand om binnen minstens 14 dagen na aanmaning de premie te 
betalen, is de dekking geschorst als binnen die termijn niet is betaald. 
Verzekeringnemer moet het verschuldigde bedrag alsnog betalen. De 
assuradeur verleent geen dekking voor schade ontstaan tijdens de 
schorsingsperiode. De dekking gaat pas weer in op de dag nadat de 
Assuradeur het verschuldigde bedrag heeft ontvangen. 
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2.2.1 Als verzekeringnemer het verschuldigde bedrag na 3 maanden nog niet heeft 

betaald, heeft de Assuradeur het recht de verzekering te beëindigen. 

 

2.2.2 Behalve bij opzegging wegens opzet de Assuradeur te misleiden, wordt 

bij tussentijdse opzegging de lopende premie naar billijkheid verminderd. 
 

3. Verplichtingen na schade 

Zodra een verzekerde kennis draagt of behoort te dragen van een 
gebeurtenis die voor de Assuradeur tot een verplichting tot uitkering kan 
leiden, is hij verplicht: 

 

3.1. die gebeurtenis, aanspraak of omstandigheid zo spoedig mogelijk aan de 
Assuradeur te melden; 

3.2. alle maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van onmiddellijk 
dreigende schade; 

3.3. in geval van een aanrijding waarbij de bestuurder onbekend is meteen 

aangifte te doen bij de politie; 

3.4. zijn volle medewerking te verlenen bij de regeling van de schade en alles na 

te laten, wat de belangen van de Assuradeur zou kunnen schaden; 

3.5. aan de Assuradeur op te geven welke andere verzekeringen voor het 

verzekerde belang ook dekking bieden; 

3.6. de aanwijzingen van de Assuradeur nauwkeurig op te volgen en de over de 

schade gestelde vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden; 

3.7. een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier te zenden; 

3.8. geen uitspraken of toezeggingen te doen waarmee hij ten onrechte 

aansprakelijkheid erkent; 

3.9. alle gegevens die op een schade betrekking hebben aan de Assuradeur op te 

geven en de op deze schade betrekking hebbende brieven en bescheiden 

onmiddellijk aan ons te zenden. 

 

3.2 Elk recht op schadevergoeding vervalt, als een verzekerde een van deze 

verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de 

Assuradeur heeft geschaad. 

 
3.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt, als de verzekerde bij schade opzettelijk 

onjuiste gegevens verstrekt. 
 

 

4. Verjaring 

Een rechtsvordering tegen de Assuradeur tot het doen van een uitkering 
verjaart door verloop van 3 jaren na de aanvang van de dag, volgende op die 
waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is 
geworden. 

 

5. Wijziging van premie en voorwaarden 
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5.1 Als de Assuradeur haar tarieven of voorwaarden van één of meer 
verzekeringen of groep(en) van verzekeringen van dezelfde aard herziet, is 
zij gerechtigd aanpassing van de desbetreffende verzekering(en) aan de 
nieuwe tarieven of voorwaarden te verlangen met ingang van een door de 
Assuradeuren te bepalen datum. 

 
5.2 De Assuradeur doet van de aanpassing schriftelijk mededeling aan de 

verzekeringnemer. 

 
5.3 Als sprake is van premieverhoging of vermindering van de dekking heeft de 

verzekeringnemer het recht de aanpassing te weigeren binnen 1 maand nadat 
hem daarvan mededeling is gedaan. In dat geval eindigt (eindigen) de 
desbetreffende verzekering(en), op de datum genoemd in de mededeling. 

 
5.4 Verzekeringnemer kan de aanpassing niet weigeren, als de aanpassing van 

de premie of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regeling. 
 

6. Begin en einde van de verzekering 
6.1 De verzekering begint op de datum die op de polis is vermeld. De verzekering 

geeft uitsluitend dekking voor gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de 
looptijd van de verzekering. Ook moet het bij het aanvragen van de 
verzekering onzeker zijn dat deze gebeurtenis zal plaatsvinden. 
 

6.2 De verzekering is aangegaan voor en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd 
volgens de op het polisblad vermelde termijn. 

 
6.3 Opzegging door verzekeringnemer en/of de Assuradeur.  

De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging: 
 

- door verzekeringnemer of door de Assuradeuren per de 
contractsvervaldatum, met een opzegtermijn van minstens 1 maand; 

- door verzekeringnemer of door de Assuradeur nadat een gebeurtenis, 
aanspraak of omstandigheid die voor de Assuradeur tot een 
verplichting tot uitkering kan leiden, haar ter kennis is gekomen maar 
uiterlijk 30 dagen nadat de Assuradeur een schadeclaim heeft 
afgewikkeld of deze heeft afgewezen. De Assuradeur zal in dit geval 
een opzegtermijn in acht nemen van minstens 2 maanden. In het 
geval van opzet van een verzekerde om de maatschappij te misleiden, 
kan direct door de Assuradeuren worden opgezegd; 

- door de Assuradeur binnen 2 maanden na de ontdekking door de 
Assuradeur dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het 
aangaan van de verzekering niet is nagekomen en verzekeringnemer 
daarbij heeft gehandeld met het opzet de Assuradeur te misleiden 
en/of de Assuradeuren de verzekering bij kennis van de ware stand 
van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de 
datum die in de opzegbrief is vermeld. 
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6.4 Verder eindigt de verzekering als de verzekeringnemer weigert de wijziging van 
premie en/of voorwaarden van die verzekering te accepteren, die de 
Assuradeur op grond van het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden 
(wijziging van premie en voorwaarden) kan verlangen en wel op de datum 
genoemd in de mededeling. 
 

6.5 In geval van overlijden van verzekeringnemer kunnen zijn erfgenamen en de 
Assuradeur de verzekering schriftelijk opzeggen binnen 9 maanden nadat zij 
met dit overlijden bekend zijn geworden en met inachtneming van een termijn 
van 1 maand. 

 
6.6 De verzekering eindigt ook zodra de verzekeringnemer in staat van 

faillissement is komen te verkeren of bij beëindiging van de activiteiten van 
verzekeringnemer. 

 
  

7. Wijzigingen 
7.1 De verzekeringnemer is verplicht de Assuradeur zo snel mogelijk, maar uiterlijk 

binnen 2 maanden, in te lichten over elk feit, dat het risico waartegen 
verzekerd is, zodanig beïnvloedt, dat deze verzekering niet op gelijke 
voorwaarden of tegen dezelfde premie zou zijn geaccepteerd, wanneer die 
feiten bij de aanvang van de verzekering al bestaan zouden hebben. Hieronder 
valt in ieder geval iedere uitbreiding of verandering van werkzaamheden ten 
opzichte van de verzekerde hoedanigheid. De Assuradeuren heeft, tot 30 
dagen nadat zij van de wijziging of de nieuwe feiten kennis heeft gekregen, het 
recht de voorwaarden en premie te herzien of voortzetting van deze 
verzekering te weigeren. 
 

7.2 Als melding van een risicowijziging als bovenbedoeld niet of niet tijdig 
geschiedt, vervalt het recht op schadevergoeding 2 maanden na de datum van 
risicowijziging. Het vorenstaande geldt niet als de verzekering na kennisgeving 
van de risicowijziging ongewijzigd zou zijn voortgezet. Als wij de verzekering 
slechts tegen een hogere premie of op gewijzigde voorwaarden zouden hebben 
voortgezet, vindt vergoeding van een eventuele schade plaats in verhouding 
van de betaalde tot de te betalen premie respectievelijk met inachtneming van 
die gewijzigde voorwaarden. 

 

8. Algemene Uitsluitingen 
Van deze verzekering is naast de specifieke uitsluitingen in de bijzondere voorwaarden 
en per hoofdstuk, uitgesloten schade ontstaan door: 

8.1 Opzet 
de Assuradeuren vergoedt geen schade die de verzekeringnemer of een 
verzekerde met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet 
bewuste merkelijke schuld heeft veroorzaakt. Met opzet, al dan niet bewuste 
roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van de 
verzekeringnemer of een verzekerde wordt voor de toepassing van deze 
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uitsluiting gelijkgesteld met de opzet, de al dan niet bewuste roekeloosheid of 
de al dan niet bewuste merkelijke schuld van degene die in opdracht of met 
goedvinden van de verzekeringnemer of een verzekerde de algehele feitelijke 
leiding heeft over het bedrijf of een deel van het bedrijf van de 
verzekeringnemer of van die verzekerde en die in die hoedanigheid schade 
ontstaan. 

8.2 Molest 
Onder molest wordt verstaan schade ontstaan door: 

8.2.1. Gewapend conflict 
Onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval waarin staten of andere 
georganiseerde partijen elkaar, of in ieder geval de één de ander, gebruik 
makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict 
wordt ook verstaan optreden van een vredesmacht van de Verenigde Naties. 

 

8.2.2. Burgeroorlog 
Onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer georganiseerde 
gewelddadige strijd tussen de inwoners van een zelfde staat, waarbij een 
belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is. 

8.2.3. Opstand 
Onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen 
een staat, gericht tegen het openbaar gezag. 
 

8.2.4. Binnenlandse onlusten 

Onder binnenlandse onlusten worden verstaan min of meer 
georganiseerde gewelddadige handelingen op verschillende plaatsen 
zich voordoend binnen een staat. 

8.2.5. Oproer 

Onder oproer wordt verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke 
gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag. 

8.2.6. Muiterij 

Onder muiterij wordt verstaan een min of meer georganiseerde 
gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht gericht 
tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. De Assuradeur moet bewijzen 
dat de schade direct ontstaan is of ontstaan is uit één van de in dit artikel 
genoemde oorzaken. 

8.3 Atoomkernreacties 
Schade ontstaan door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties 
onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Onder atoomkernreactie is te verstaan 
iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, 
kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. De uitsluiting geldt niet met 
betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie 
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bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor 
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke 
doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, 
gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door het 
verantwoordelijke ministerie moet zijn afgegeven. Voor zover volgens de wet 
een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van 
kracht. Onder “wet” te verstaan de Wet Aansprakelijkheid 

Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), dit is de bijzondere wettelijke regeling 
van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder 
“kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet 
en een kerninstallatie aan boord van een schip. 

 

8.4 Aardbeving en vulkanische uitbarsting 

Schade ontstaan door of als gevolg van een aardbeving of vulkanische 
uitbarsting, ook als gedurende de tijd waarin, of gedurende 24 uur nadat de 
schade is ontstaan in of nabij de plaats, waar het verzekerde is gelegen, de 
gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben 
geopenbaard, tenzij de verzekerde bewijst dat de schade niet aan één der 
genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven. 

 

8.5 Overstroming 

Schade voor zover geen brand of ontploffingsschade die het directe of 
indirecte gevolg is van overstroming waaronder wordt verstaan het 
bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere 
waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak óf gevolg is 
van een door deze verzekering gedekte gebeurtenis. 

 

 

10 Bijzondere bepalingen terrorismedekking 

Op deze verzekering is het ‘Clausuleblad Terrorismedekking bij de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)’ van 
toepassing. Het Clausuleblad Terrorismedekking, het Protocol afwikkeling 
Claims en de Toelichting Protocol afwikkeling Claims kunt u raadplegen en 
downloaden via de website van de NHT, www.terrorismeverzekerd.nl 

 

11 Adres 

Kennisgevingen door de Assuradeur aan de verzekeringnemer geschieden 
rechtsgeldig aan diens laatste bij de Assuradeur bekende adres of aan het 
adres van de tussenpersoon via wie de bemiddeling deze verzekering loopt. 

 

12 Toepasselijk recht 

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. 

 

13 Uw privacy 

Alle door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming 

http://www.terrorismeverzekerd.nl/
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met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt onder 
verantwoordelijkheid van de Assuradeur. Deze gegevens worden verwerkt 
voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van 
marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen 
financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan 
wettelijke verplichtingen. Ook andere dochterondernemingen van de 
Assuradeur kunnen uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden 
verwerken. Zij bieden producten op financieel gebied aan en/of bemiddelen 
hierin. U wordt nader geïnformeerd over welke financiële producten dit zijn, 
over welke dochterondernemingen dit zijn als zij niet de naam de Assuradeur 
voeren en over de wijze waarop u aan kunt geven dat u geen nadere 
informatie meer wilt ontvangen. Al deze informatie en een nadere toelichting 
daarop kunnen altijd worden geraadpleegd op het internet. Wij hebben het 
recht uw telefoongesprek op te nemen en terug te luisteren. 

 

14 Klachten 
Klachten naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden 
voorgelegd aan: 

 

 de directie van de Assuradeur 
 

Wanneer het oordeel van de Assuradeur voor u niet bevredigend is, kunt u zich 
wenden tot: 

 

 de Verzekeraar 
 

Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor u niet bevredigend is, kunt u zich 
wenden tot: 

  

 de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG 
Den Haag, telefoon (070) 333 89 99. Meer informatie vindt u op de website 
www.kifid.nl.  

Het Klachteninstituut werkt met een “consumentenbegrip”. Afhankelijk van de omvang 
van de (bedrijfs)activiteiten kan het zijn dat de klacht niet ontvankelijk is. 

 

15 Geschillen 
Rechtsvorderingen die voortvloeien uit of samenhangen met onderhavige 
overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Rotterdam. 

 
  

 
  

http://www.kifid.nl/
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Bijzondere Voorwaarden 
 
Met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze voorwaarden mocht zijn bepaald, 
wordt de aansprakelijkheidsverzekering voor speed-pedelec geacht aan de door of 
volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen(WAM) gestelde eisen 
te voldoen. 
 

 

1. De verzekerden 
De verzekerden zijn: 
 

1.1 de verzekeringnemer en zijn ondergeschikten; 
1.2 de eigenaar, de houder, de gemachtigde bestuurder van de speed-

pedelec en de personen die daarmee worden vervoerd. 
 

2 Dekking 
Deze verzekering dekt tijdens haar duur de aansprakelijkheid van de 
verzekerde voor schade, toegebracht met of door: 

3.1 speed-pedelecs, waarvan de verzekeringnemer of zijn echtgenote eigenaar 
is, met uitzondering van die speed-pedelecs die verzekeringnemer in 
huurkoop heeft verkocht; 

3.2 speed-pedelecs van bestuurders of vennoten indien de verzekeringsnemer 
een rechtspersoon is. 

3.3 speed-pedelecs, waarvan verzekeringnemer geen eigenaar is, maar die hij 
ter verkoop onder zich heeft of die hij in huur, huurkoop, bruikleen of door 
middel van lease heeft verkregen of die hij uit hoofde van pandrecht aan 
derden heeft overgedragen; 
 

3.4 De aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade, toegebracht met of 
door een speed-pedelec  zoals genoemd onder  3.1 t/m 3.3 dat is voorzien 
van een bij de assuradeur aangemeld handelaarskenteken, is alleen gedekt 
als het handelaarskenteken wordt gebruikt in overeenstemming met de 
geldende wettelijke voorschriften. 

3.5 Verder dekt de verzekering tijdens haar duur de aansprakelijkheid van de 
verzekerden voor personenschade toegebracht aan de bestuurder van het 
speed-pedelec, voor zover de schade niet wordt gedekt door een andere 
verzekering of voorziening, al dan niet van oudere datum. Geen 
schadevergoeding zal worden verleend, als de vorderende partij een ander is 
dan de rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken natuurlijke persoon of 
diens nagelaten betrekkingen. 

 

4. Schade aan zaken van de verzekeringnemer 

4.1. Als door ondergeschikten of andere personen voor wie de 

verzekeringnemer aansprakelijk is met een speed-pedelec schade wordt 

toegebracht aan: 

4.2. eigendommen van de verzekeringnemer; 

4.2.1 niet in eigendom aan de verzekeringnemer toebehorende zaken die ten 
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behoeve van zijn bedrijfsuitoefening worden gebruikt, wordt eveneens 

dekking verleend voor zover het risico van schade aan die eigendommen 

niet op enig andere wijze is verzekerd. Er is geen dekking voor schade 

aan geld, geldswaardige papieren en kostbaarheden, voor een eigen risico 

op de andere verzekering en voor uit de gebeurtenis voortvloeiende 

bedrijfsschade. 

4.3. Deze dekking geldt niet ten aanzien van de speed-pedelec, niet zijnde een 

cliëntenvoertuig, waarmee de schade is toegebracht. 

 

5. Vervangend speed-pedelec 

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade, toegebracht met of door een 
aan de verzekeringnemer toebehorend speed-pedelec, die is verhuurd of ter 
beschikking is gesteld aan een cliënt, van wie: 

 

5.1. het eigen speed-pedelec gedurende dezelfde tijd ter behandeling aan de 
verzekeringnemer is toevertrouwd; 

5.2. bij verzekeringnemer gekocht speed-pedelec nog niet kan worden 
afgeleverd. De uit 5. voortvloeiende dekking geldt niet als blijkt dat de door 
5. gedekte aansprakelijkheid ook op (een) andere verzekering(en) is gedekt 
is of daarop zou zijn gedekt als 5. niet zou hebben bestaan. 

 
6 Schade met of door een cliëntenspeed-pedelec na (op)levering 

aan een cliënt 

De aansprakelijkheid voor schade door speed-pedelec van cliënten 
toegebracht tijdens het besturen van deze speed-pedelec door de cliënt of 
de door deze gemachtigde bestuurder is slechts verzekerd als de schade 
een onmiddellijk gevolg is van het niet juist of niet voldoende uitvoeren 
van een reparatie aan of behandeling van dat speed-pedelec door 
verzekeringnemer of personen voor wie hij aansprakelijk is. 

 

7. Zekerheidstelling 
7.1 Als door een overheid als waarborg voor de rechten van een benadeelde het 

stellen van zekerheid wordt verlangd om de invrijheidstelling van een 
verzekerde of de opheffing van een op de speed-pedelec gelegd beslag te 
verkrijgen, zal de assuradeur deze zekerheid stellen tot ten hoogste € 50.000,- 
voor alle verzekerden samen. 

7.2 De verzekerde voor wie de zekerheid wordt gesteld, moet voor de gebeurtenis 
wel aanspraak aan deze verzekering kunnen ontlenen. 

7.3 Zodra de zekerheidstelling wordt vrijgegeven, is alleen De assuradeur 
gerechtigd hierover te beschikken. 

7.4 De verzekerde is verplicht tot alle medewerking om terugbetaling van de 
zekerheidstelling te verkrijgen. 

7.5 Als de zekerheidstelling wordt verbeurd, doordat een verzekerde enige hem 
opgelegde verplichting niet nakomt of doordat een aan een verzekerde 
opgelegde boete op de gestelde zekerheid wordt verhaald, is de verzekerde 
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gehouden het bedrag, waarvan dientengevolge geen terugbetaling meer te 
verkrijgen is, aan De assuradeur te vergoeden. 
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8. Uitsluitingen 

Naast wat niet is gedekt op grond van de in de Algemene Voorwaarden 
genoemde uitsluitingen geeft de verzekering op grond van dit hoofdstuk 
geen dekking voor: 

8.1 schade ontstaan met of door een speed-pedelec, terwijl dat wordt gebruikt 
voor: 

8.2 het tegen betaling vervoeren van personen; 

8.3 het beroepsmatig vervoeren van gevaarlijke of milieuverontreinigende 
stoffen, waarvoor een wettelijke vergunning is vereist. Deze uitsluiting geldt 
niet voor incidenteel vervoer van gevaarlijke of milieuverontreinigende 
stoffen wanneer er sprake is van gelimiteerde hoeveelheden (LQ) die als 
zodanig door het Reglement betreffende het vervoer over land van 
gevaarlijke stoffen (VLG/ADR) zijn aangewezen en wel per gebeurtenis voor 
alle personen samen tot ten hoogste het in art. 2a van het “Besluit 
bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen” vastgestelde 
verzekerde bedrag; 

8.4 het geven van rijlessen; 
8.5 schade ontstaan terwijl de feitelijke bestuurder niet wettelijk bevoegd is tot 

het besturen van het speed-pedelec, tenzij het speed-pedelec wordt 

gebruikt in de gebouwen of op de terreinen, behorende tot het bedrijf van 

de verzekeringnemer; 

 
8.6 schade die is ontstaan terwijl de gemachtigde bestuurder van het speed-

pedelec op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis onder 
zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of 
opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht het 
voertuig naar behoren te besturen. Als de gemachtigde bestuurder op 
grond van artikel 8 1e of 2e lid Wegenverkeerswet strafrechtelijk is 
veroordeeld of een strafrechtelijk schikkingsvoorstel heeft aanvaard, wordt 
dat gelijkgesteld aan de situatie dat de bestuurder niet in staat was om het 
speed-pedelec naar behoren te besturen. 

 
8.7 schade ontstaan tijdens het deelnemen aan: 

- snelheidswedstrijden of -ritten; 

- regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden of -ritten, die niet 
geheel binnen Nederland plaatsvinden; 

 
8.8 de aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of geweldpleging de 

macht over een speed-pedelec hebben verschaft en van hen, die dit 

wetende, het speed-pedelec zonder geldige reden gebruiken; 

 
8.9 schade ontstaan met of door een speed-pedelec, dat gewoonlijk in het 

buitenland wordt gestald; 
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8.10 schade aan de met of door het speed-pedelec of een aangekoppeld object 
vervoerde zaken. 

 
 

9. Verzekeringsgebied 

Het verzekeringsgebied omvat uitsluitend Nederland. In België en 
Luxemburg geldt ook dekking uitsluitend voor het afleveren of 
ophalen van een speedpedelec voor koop en verkoop van de 
speedpedelec. Dus niet voor een proefrit. 

 

10. Verhaalsrecht 

10.1 In alle gevallen, waarin de Assuradeur op grond van wettelijke bepalingen 
schadevergoeding is verschuldigd, terwijl de verzekerde geen rechten aan 
de verzekering kan ontlenen, heeft de Assuradeur het recht de 
schadevergoeding en de kosten te verhalen op de verzekeringnemer of de 
aansprakelijke verzekerde. 

10.2 Als de verzekerde geen rechten kan ontlenen aan de verzekering op grond 
van omstandigheden die zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben 

voorgedaan en hem daarvan redelijkerwijs geen verwijt treft, maakt de 
Assuradeur tegenover hem geen gebruik van haar verhaalsrecht. 


