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 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op 

het polisblad wordt verwezen.

1 Omvang van de dekking
 Deze verzekering dekt verlies van en de kosten van herstel van schade 

aan de aanhangwagen door:

1.1 brand, zelfontbranding, blikseminslag, kortsluiting en explosie;

1.2 diefstal, inbraak, verduistering of joyriding, waaronder begrepen 

schade die door de pleger van het misdrijf aan de aanhangwagen is 

toegebracht en schade ontstaan door poging tot diefstal, inbraak, 

verduistering of joyriding;

1.3 botsen, omslaan van de weg en/of te water geraken en enig ander van 

buiten komend onheil;

1.4 botsing met loslopende dieren of vogels, uitsluitend voor zover de 

schade rechtstreeks door die botsing zelf is toegebracht;

1.5 overstroming, vloedgolf, aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawine, 

vallend gesteente, aardverschuiving of soortgelijke natuurrampen. 

Onder overstroming wordt in dit verband verstaan het bezwijken of 

overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, 

onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een 

door de verzekeringsovereenkomst gedekte gebeurtenis;

1.6  Storm

 uitsluitend gedekt is schade door ten gevolge van de storm vallende 

of rondvliegende voorwerpen, alsmede het ten gevolge van de storm 

opgenomen worden of omwaaien van de geparkeerde 

aanhangwagen.

 Onder storm wordt verstaan wind met een snelheid van tenminste 14 

meter per seconde (windkracht 7);

1.7  Hagel

 onder hagel wordt verstaan neerslag uit de dampkring in de vorm van 

ijskorrels;

1.8  Relletjes

 relletjes zijn volksoplopen tegen welke door het openbaar gezag wordt 

opgetreden (dus geen baldadigheid of vandalisme);

1.9 het buiten een vliegveld in aanraking komen met een luchtvaartuig of 

delen daarvan of voorwerpen welke uit een luchtvaartuig vallen;

1.10 een van buiten komend onheil gedurende de tijd, dat de 

aanhangwagen voor transport met een vervoermiddel aan een 

transportonderneming is overgedragen, met uitzondering van 

schade, ontstaan tijdens takelen, slepen en van schade, bestaande 

uit schrammen, krassen of lakschade;

1.11 bijdrage in averij grosse.

2  Eigen risico
 In geval van schade aan of verlies van de aanhangwagen zal per 

gebeurtenis een bedrag gelijk aan het op het polisblad genoemde 

eigen risico in mindering worden gebracht.

3  Vaststelling van de schadevergoeding
3.1 Reaal zal in geval van beschadiging van de aanhangwagen uitsluitend 

de reparatiekosten vergoeden. De vergoeding bedraagt nooit meer 

dan een bedrag gelijk aan de waarde van de aanhangwagen 

onmiddellijk voor het ontstaan van de schade onder aftrek van de 

waarde der restanten.

3.2 Indien de reparatiekosten meer bedragen dan het verschil tussen de 

waarde van de aanhangwagen op het moment onmiddellijk vóór de 

schade onder aftrek van de waarde van de restanten, is er net als bij 

diefstal sprake van totaal verlies.

3.3 Bij verlies van de aanhangwagen vergoedt Reaal de waarde 

onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade.

3.4 Recht op schadevergoeding in geval van verlies door diefstal, joyriding 

met en verduistering van de aanhangwagen bestaat, indien de 

aanhangwagen niet binnen 30 dagen na aangifte bij de politie, kan 

worden terugverkregen.

4  Uitsluitingen
 De uitsluitingen genoemd in artikel 11 van de algemene voorwaarden 

zijn hier ook van toepassing. Verder is van deze verzekering 

uitgesloten schade:

4.1 aan het dekzeil of de huif voor zover de aanhangwagen niet ook door 

een gedekt evenement is beschadigd of verloren gegaan:

4.2 door slijtage of waardevermindering:

4.3 door bevriezing of andere geleidelijk inwerkende atmosferische 

invloeden tenzij als gevolg van één der in artikel 30 genoemde 

gebeurtenissen:

4.4 door diefstal, joyriding of verduistering, wanneer het evenement is 

ontstaan, mogelijk geworden of begunstigd door ernstige nalatigheid 

van de verzekerde. Van ernstige nalatigheid is onder meer sprake 

indien de aanhangwagen ten tijde van diefstal was gestald buiten een 

gebouw en de aanhangwagen niet was beveiligd door middel van een 

SCM goedgekeurd koppelingsslot. Bij diefstal uit een gebouw dienen 

sporen van braak aan het gebouw aantoonbaar te zijn:

4.5 terwijl de aanhangwagen was verhuurd of werd gebruikt voor andere 

doeleinden dan bij het aangaan van de verzekering is opgegeven of 

door de wet is toegestaan:

4.6 die is veroorzaakt terwijl de bestuurder alcohol heeft genuttigd en het 

alcoholgehalte van zijn bloed meer bedraagt dan 0,5 milligram per 

milliliter bloed dan wel het alcoholgehalte van zijn adem meer 

bedraagt dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht of 

terwijl de bestuurder onder invloed verkeert van enig bedwelmend of 

opwekkend middel. Ook wanneer de bestuurder geweigerd heeft zijn 

medewerking te verlenen aan een ademanalyse, een bloedonderzoek 

of een ander onderzoek ter vaststelling van het in artikel 8 van de 

Wegenverkeerswet bedoelde gehalte of gebruik, wordt geen 

schadevergoeding verleend.

 Reaal zal geen beroep doen op deze uitsluiting indien de 

verzekeringnemer aantoont dat de daarin genoemde omstandig-

heden zich buiten zijn voorkennis en tegen zijn wil hebben 

voorgedaan en dat hem terzake van deze omstandigheden geen 

verwijt betreft.
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