
                                                               
TVM truck assistance Niet benoemd. U bent omnium verzekerd en heeft dringende hulp nodig na een ongeval in 

Europa? 
Bel TVM truck assistance op +32 (0)78 15 11 63.
TVM truck assistance is 24/7 bereikbaar.
Wat doen we? TVM truck assistance organiseert de berging, stalling, sleep of 
transport van uw werkmaterieel, op voorwaarde dat u de waarborg omnium 
heeft.

Tijdelijk 
vervangingsvoertuig

Niet benoemd. Verzekerd volgens 
minimumvoorwaarden. Dit geldt alleen voor 
voertuigen die eigendom zijn van derden.

Is uw voertuig buiten gebruik door een onderhoud, aanpassing, herstelling, 
technische keuring of totaal verlies? Dan geldt de waarborg burgerlijke 
aansprakelijkheid ook:
• voor uw gelijkwaardig vervangingsvoertuig – geleend of gehuurd of een 

reservevoertuig uit uw eigen wagenpark;
• voor maximaal 30 dagen.

Niet-betaling De verzekering kan enkel geschorst worden na 

niet-betaling van de premie.

De verzekering kan eveneens geschorst worden na niet-betaling van een 

vrijstelling BA.

Risicoverzwarende 
omstandigheden

Niet benoemd. Acceptatieclausule voor activiteiten die risicoverzwarend zijn:
• verhuur of uitlenen, tenzij aan gelieerde bedrijven;
• manifestaties zoals carnavalsoptochten, stoeten, parades, processies of 

betogingen;
• airside risico's;
• betaald personenvervoer of vervoer van personen buiten de daarvoor 

bestemde zitplaatsen;
• heiwerkzaamheden;
• sloopwerkzaamheden.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Minimumvoorwaarden Algemene verwijzing naar 
minimumvoorwaarden.

Minimumvoorwaarden uitgeschreven in de algemene voorwaarden.

Erelonen experten en 
advocaten

Maximumvergoeding is 5.000 euro. Geen maximumvergoeding.

Bereddingskosten Verzekerd bedrag voor bereddingskosten is 
beperkt volgens verouderd Koninklijk Besluit.

Verzekerd boven de verzekerde som: redelijke kosten om direct dreigende 
schade te voorkomen of schade te beperken.

Schade aan andere 
eigendommen van uzelf

Maximumvergoeding is 112.000 euro. Maximumvergoeding is 125.000 euro.

Bijkomende vrijstelling van 245 euro voor schade 
die wordt toegebracht aan eigen voertuigen, en 
120 euro voor schade berokkend aan andere 
eigendommen.

Voor schade aan eigendommen van uzelf verhogen wij de vrijstelling 
met 125 euro.

Omnium

Begrip werkmaterieel Onder verzekerd object wordt verstaan het in de 
Bijzondere Voorwaarden omschreven werkmate-
rieel met de gehele daarbij behorende uitrusting 
en verdere toebehoren.

Werkmaterieel: het werkmaterieel zoals dat in de bijzondere voorwaarden 
staat vermeld. Dit is inclusief:
• alle onderdelen die tot de standaarduitrusting van het werkmaterieel 

behoren;
• aanpassingen aan het voertuig zoals accessoires en andere 

aangebrachte constructies.
Let op! De waarde van al deze onderdelen en aanpassingen moet wel in de 
verzekerde waarde zijn opgenomen. Als dat niet is gedaan dan zijn ze gratis 
meeverzekerd tot maximaal 5 % van de verzekerde waarde.
Niet tot het werkmaterieel rekenen wij de brandstof die zich hierin bevindt.

Verzekerd in waarborg brand Niet verzekerd. Schade door implosie.

Niet benoemd. Schade door bluswerken en de kosten van bluswerken.

Verzekerd in waarborg brand 
en diefstal

Niet verzekerd. Vervanging van autosloten en/of het opnieuw programmeren van de 
elektronische middelen om het werkmaterieel te openen of te bedienen als 
de sleutels van het werkmaterieel en/of de elektronische middelen om het 
werkmaterieel te openen of te bedienen zijn gestolen.

Algemene bepalingen
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Werkmaterieel - verschillenlijst



Verzekerd in waarborg  
omnium standaard

Schade door schuld, nalatigheid, verzuim en 
kwaadwilligheid, zelfs gepleegd door personen 
in dienst van de verzekeringnemer.

Wat is niet verzekerd? 
• schade die ontstond tijdens de deelname met het werkmaterieel aan 

een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd (*);
• schade veroorzaakt door een bestuurder die niet het juiste, geen geldig 

of geen rijbewijs heeft. Bijvoorbeeld: iemand die zich niet houdt aan de 
beperkingen van de rijbevoegdheid die op zijn/haar rijbewijs zijn 
vermeld (*);

• schade veroorzaakt door een bestuurder die niet voldoet aan de 
wettelijke verplichtingen om het werkmaterieel te besturen of te 
bedienen. (*);

• schade die ontstond door opzet of met toestemming van een 
verzekerde of iemand voor wie de verzekerde aansprakelijk is (*);

• schade die ontstond omdat de bestuurder geen volledige controle had 
over zijn daden omdat hij:
• in een staat van dronkenschap was (*);
• onder invloed was van drugs, medicijnen of hallucinogene stoffen 

(*).

(*) Uitzondering: Heeft een andere verzekerde de feiten begaan? Dan bent u 
wel verzekerd voor de schade als u niet van de situatie op de hoogte was, dit 
tegen uw richtlijnen was en u de situatie ook niet kon voorkomen.

Niet verzekerd. Averij-grosse.

Niet verzekerd. Schade door overbelasting.

Niet verzekerd. Schade door het tanken van de verkeerde brandstof.

Niet verzekerd. Schade door vervoerde zaken, ook tijdens het laden en lossen ervan door de 
bestuurder van het voertuig of onder zijn uitdrukkelijke verantwoordelijkheid.

Schade door alle andere van buiten komende 
oorzaken die schade veroorzaken.

Schade door alle andere plotse, onvoorziene en van buiten komende 
oorzaken die schade veroorzaken.

Verzekerd in waarborg 
omnium uitgebreid

Alle schade of verliezen aan het verzekerde 
object, hoe gering zij ook is, en op welke wijze zij 
ontstaan is.

Schade door alle andere plotse en onvoorzienbare oorzaken die schade of 
verlies van het werkmaterieel als gevolg hebben.

Niet verzekerd Gebruiksderving. Niet verzekerd.

Schade door onvoldoende zorg of onvoldoende 
onderhoud.

Schade:
• door onvoldoende zorg of onderhoud;
• doordat u zich niet hield aan het onderhoud zoals door de constructeur 

is voorgeschreven.

Niet benoemd. Mechanische schade door onjuist gebruik.

Niet benoemd. Schade door verkeerd gebruik van oliën of additieven.

Te verzekeren bedrag Cataloguswaarde. Voor werkmaterieel waarvoor geen cataloguswaarde is vastgesteld, neemt u 
in plaats daarvan de nieuwwaarde. Dit is de prijs van het werkmaterieel, 
zonder kortingen, op het moment dat het nieuw was.

Vrijstellingen Via clausule in bijzondere voorwaarden. Ontvreemding: 
• 5.000 euro per schadegeval voor werkmaterieel met een verzekerde 

waarde vanaf 50.000 euro;
• 2.500 euro per schadegeval voor werkmaterieel met een verzekerde 

waarde lager dan 50.000 euro.

Volledige vrijstelling omnium. Geen vrijstelling bij ruitschade hersteld met een harsinjectie?
200 euro vrijstelling bij andere ruitschade.

Niet verzekerd. Geen vrijstelling bij bijdrage in averij-grosse.

Niet verzekerd. Geen vrijstelling bij vervanging van autopapieren of tolkastjes.

Niet verzekerd. Geen vrijstelling bij vervanging van sloten na diefstal van de sleutels of 
elektronische middelen om het voertuig te openen of te bedienen.

Vergoeding bij schade Vergoeding bij totaal verlies/diefstal: dagwaarde 
onder aftrek van niet herstelde vooraf vergoede 
schade.

Bij totaal verlies de vervangingswaarde van het werkmaterieel vlak voor het 
moment van de schade, min de restwaarde van het werkmaterieel na de 
beschadiging.

De tussenkomst van de Maatschappij voor 
schade aan of verlies van het verzekerde object 
kan nooit de dagwaarde overtreffen.

De schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het verzekerd bedrag dat in de 
bijzondere voorwaarden staat.



Bovendien meeverzekerd:

Lichtings- en opruimingskosten als gevolg van 
een verzekerde gebeurtenis, indien verzekering-
nemer op grond van wet of overeenkomst tot 
opruiming of lichting verplicht is.

Niet benoemd (wettelijke regeling).

Verwijzing naar verouderd Koninklijk Besluit voor 
bedrag van deze kosten.

Redelijke kosten om direct dreigende schade te voorkomen of schade te 
beperken.

Niet verzekerd. • deel van de BTW dat u niet terugkrijgt;

Niet verzekerd. • kosten voor vervanging van autopapieren;

Niet verzekerd. • officiële, niet-gepersonaliseerde nummerplaten;

Niet verzekerd. • douanekosten als het niet lukt om na een ongeval in het buitenland uw 
voertuig binnen de wettelijke termijn opnieuw in te voeren;

Niet verzekerd. • demontagekosten

Niet verzekerd. • de vast gemonteerde opties en het toebehoren die na het sluiten van 
de omnium op het voertuig zijn geplaatst, tot maximaal 5% van de 
verzekerde waarde.

Noodherstellingen tot 500 euro. Noodherstellingen tot 1.500 euro.

Berging, stalling, sleep of transport (onderdeel omnium)

Verzekerd De redelijke kosten van bewaking en vervoer 
naar de dichtstbijzijnde herstelplaats.

In het land van inschrijving de redelijke kosten van:
• berging en stalling;
• sleep of transport van het werkmaterieel naar een adres in het land van 

inschrijving (in het land van inschrijving).

In andere landen de redelijke kosten van:
• berging en sleep of transport naar de dichtstbijzijnde garage;

Is een noodreparatie ter plaatse niet mogelijk binnen redelijke termijn en 
kosten? Dan vergoeden wij:
• redelijke kosten van berging en stalling;
• sleep of transport van het werkmaterieel naar een adres in het land van 

inschrijving.

Verzekerd in andere landen Niet verzekerd. Kan het werkmaterieel niet meer rijden, maar de aanhanger of oplegger wel? 
Dan vergoeden wij eventueel de kosten van een vervangend werkmaterieel 
tot maximaal de kosten van wat het transport van de aanhanger of oplegger 
naar het land van inschrijving zou hebben gekost.

Niet verzekerd Niet verzekerd. Als het werkmaterieel vast komt te zitten alleen als gevolg van een stuur- of 
inschattingsfout van de bestuurder zonder dat er schade is aan het 
werkmaterieel.

Niet verzekerd. Berging, sleep, transport van de aangekoppelde aanhanger of oplegger, de 
aan- en opgebouwde werktuigen en de lading, tenzij die bij ons verzekerd zijn 
of tenzij u gebruik maakt van TVM truck assistance.

Aandachtspunten Niet verzekerd. Deze waarborg is ook van toepassing als de oorzaak van de schade verzekerd 
is in uw waarborg omnium, maar het schadebedrag lager is dan de vrijstelling.

Vrijstellingen Geen vrijstelling. 25 % van het schadebedrag, met een minimum van € 750,- 
geen vrijstelling bij:
• hulp door TVM truck assistance;
• hulp op bevel van de overheid;
• hulp op de autosnelweg door F.A.S.T. of gelijkaardige instanties.

Voordelen truck assistance Geen. Geen vrijstelling.

Verzekering van berging, sleep of transport van de aangekoppelde aanhanger 
of oplegger, de aan- en opgebouwde werktuigen en de lading, ook als die niet 
bij ons verzekerd zijn. We hebben wel het recht om de kosten van die berging, 
sleep of transport te verhalen op de eigenaar.



Veelgebruikte begrippen

Schadegeval Voorval met schade tot gevolg. Voorval met schade tot gevolg. Als voorvallen met elkaar te maken hebben, 
vormen ze samen 1 schadegeval.

Totaal verlies Diefstal: totaal verlies indien niet teruggevonden 
na 60 dagen.

Als uw werkmaterieel wordt gestolen of ontvreemd en niet binnen de 30 
dagen wordt teruggevonden, is dat ook een vorm van totaal verlies.

Terminologie

Doorheen de tekst Groene kaart. Verzekeringsbewijs.
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