Industrielaan 1
5405 AA Uden
Postbus 189
5400 AD Uden
0413 24 20 33
oostendorp-autolease.nl

Verzekeringsvoorwaarden
Oostendorp Autolease

Hieronder tref je een overzicht aan van de dekkingen en uitsluitingen van de verzekeringsvoorwaarden van
Oostendorp Autolease.

Dekking:

1. Schade aan of verlies van de personenauto
Wij bieden dekking voor de schade aan of het verlies van de personenauto, ontstaan door een van de volgende
gebeurtenissen:
a. brand, ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding en kortsluiting;
b. ruitbreuk (inclusief zonnedak), voor zover er geen andere schade aan de personenauto is ontstaan dan schade
die is veroorzaakt door scherven van de ruit;
c. diefstal, braak, verduistering, oplichting, joyriding, vermissing en poging tot diefstal, braak en joyriding;
d. rellen, relletjes en opstootjes;
e. kwaadwillige beschadiging;
f. storm en door storm vallende of bewegende voorwerpen;
g. aardbeving, aardverschuiving, hagel, instorting ten gevolge van een natuurverschijnsel, inundatie, lawines,
overstroming, van een berg of natuurlijke helling vallend gesteente, vloedgolf, vulkanische uitbarsting;
h. luchtverkeer;
i. 	takelen aan en van boord van een binnenvaartschip of een van buiten komend onheil tijdens vervoer van de
personenauto door een transportondernemer. Wij verlenen geen dekking voor schade die:
- alleen bestaat uit schrammen, krassen of lakschade;
- is ontstaan tijdens takelen anders dan aan en van boord van een binnenvaartschip en slepen;
j. bevriezing die het gevolg is van een onder deze verzekering gedekte gebeurtenis;
k. botsen, stoten, omslaan, slippen, te water of van de weg raken;
l. ieder ander onverwacht van buiten komend onheil.
De dekking die staat omschreven in sub a, b en k geldt ook wanneer de gebeurtenis een gevolg is van een eigen
gebrek van de personenauto.

Dekking ongeacht het verzekerde bedrag

Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om bij een gedekte gebeurtenis de schade te vergoeden, bieden
wij voor de personenauto dekking voor:
1. de kosten die de verzekerde in redelijkheid maakt voor:
a. de berging en opruiming;
b. de bewaking en stalling;
c. het vervoer naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf waar de schade kan worden hersteld of beoordeeld;
d. de noodzakelijke demontage om de kosten van het herstel te kunnen vaststellen;
e. een eventuele noodreparatie om verder rijden mogelijk te maken;
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Uitsluitingen

Uitgesloten van de verzekering zijn:
1. Wedstrijden
Tijdens het deelnemen aan of het voorbereiden tot snelheidsritten en wedstrijden. Wij bieden wel dekking tijdens
het deelnemen aan betrouwbaarheids- of puzzelritten of soortgelijke evenementen;
2. Verhuur/leasing
Tijdens verhuur of leasing van de personenauto, waarbij u verhuurder/lessor bent van de personenauto.
Wij bieden wel dekking als u als consument de personenauto least;
3. Rijbewijs
Als de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor de
personenauto, met de eventueel daaraan gekoppelde aanhanger.
Deze uitsluiting geldt niet wanneer:
a. de feitelijke bestuurder onopzettelijk heeft nagelaten om na het einde van de geldigheidsduur zijn rijbewijs te
laten vernieuwen. Als de bestuurder 70 jaar of ouder is, mag in dat geval de geldigheidsduur niet langer zijn
verlopen dan 1 jaar;
b. de feitelijke bestuurder minder dan 3 maanden voor de gebeurtenis is geslaagd voor het rijvaardigheidsexamen,
maar het rijbewijs nog niet is uitgereikt;
c. de feitelijke bestuurder:
- de personenauto bestuurt onder toezicht en
- voldaan is aan de wettelijke eisen voor het onder toezicht besturen van een personenauto en
- de toezichthouder les geeft zonder daarvoor betaling te ontvangen;
4. Rijbevoegdheid
Als de feitelijke bestuurder niet bevoegd is een motorrijtuig te besturen op grond van een wet of van een
onherroepelijke rechterlijke uitspraak waarin de rijbevoegdheid is ontzegd;
5. Alcohol/geneesmiddelen
Als de bestuurder van de personenauto zodanig onder invloed van alcoholhoudende drank, geneesmiddelen of
een opwekkend of bedwelmend middel verkeert, dat hij niet in staat moet worden geacht een motorrijtuig naar
behoren te besturen.
Er is sprake van overmatig alcoholgebruik bij:
a. 	een bestuurder die langer dan 5 jaar zijn rijbewijs bezit: als het bloedalcoholgehalte 0,5 promille of hoger is of
het ademalcoholgehalte 220 microgram of hoger is;
b. een bestuurder die korter dan 5 jaar zijn rijbewijs bezit of als er sprake is van de situaties die zijn vermeld in lid
3.b en c: als het bloedalcoholgehalte 0,2 promille of hoger is of het ademalcoholgehalte 88 microgram of hoger is.
Ook als de bestuurder bij aanhouding een ademtest of een urine- of bloedproef weigert, verlenen wij geen dekking
voor de cascoschade;
6. Verzekeren op naam van een ander
Wanneer uit het Kentekenregister van de RDW blijkt dat het kenteken van de personenauto op het moment van de
gebeurtenis niet op uw naam geregistreerd stond.
Deze uitsluiting geldt niet wanneer u ons de afwijkende tenaamstelling hebt gemeld en wij die tenaamstelling
hebben geaccepteerd.
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Wij verlenen geen dekking voor schade door joyriding en diefstal:
7. Onvoldoende zorg
Als de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen om joyriding/diefstal te voorkomen.
Hiervan is in ieder geval sprake wanneer de verzekerde de personenauto onbeheerd heeft achtergelaten terwijl hij:
- die niet goed heeft afgesloten en/of
- de sleutel(s) daarop of daarin heeft achtergelaten;
8. Ontbreken anti-diefstalsysteem
Als er sprake is van joyriding met of van diefstal van de gehele personenauto, die op het moment van de joyriding/
diefstal niet was voorzien van:
- een door ons verplicht gesteld SCM/TNO goedgekeurd antidiefstalsysteem, klasse 3, 4 of 5, voorzien van een
SCM-certificaat (zie artikel ‘Verplichtingen voor diefstalpreventie’) of
- een technisch gelijkwaardig af-fabriek anti-diefstalsysteem dat door ons is geaccepteerd.
9. Opzet
- Schade die opzettelijk door, dan wel met goedvinden van consument is veroorzaakt. Deze uitsluiting geldt niet
voor de consument die aantoont dat voor hem de genoemde omstandigheden geen verwijt kan worden gemaakt.
- als consument over een schade, ongeval of gebeurtenis opzettelijk onware of onvolledige mededelingen doet of
laat doen.
10. Algemeen
- molest
- atoomkernreacties
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