
Clausules
De onderstaande clausules zijn alleen van toepassing indien hier op het polisblad naar wordt 
verwezen.

CLAUSULE SG001
VERZEKERD VOERTUIG
Waar in de polisvoorwaarden "bromfiets" of "motor" wordt vermeld, dient hiervoor het verzekerd 
voertuig zoals op het polisblad wordt vermeld, te worden gelezen. Het verzekerd object is een 
elektrisch aangedreven voertuig op twee wielen, met een maximumsnelheid van 20 km per uur. In 
afwijking van hetgeen in de polisvoorwaarden is bepaald, dient de bestuurder van het verzekerd 
voertuig minimaal 16 jaar oud te zijn, tenzij er volgens de wet- en regelgeving hiervoor een 
uitzondering geldt. Er is geen Nederlands rijbewijs verplicht. Indien er een eigen risico van 
toepassing is, dan wordt deze in afwijking van de polisvoorwaarden vermeld op het polisblad.

CLAUSULE SG002
PREVENTIEVERPLICHTING
Indien op het polisblad staat vermeld dat het verzekerd voertuig casco is verzekerd, wordt er geen 
uitkering verleend voor diefstal of poging daartoe indien het verzekerd voertuig buiten een 
afgesloten ruimte niet met een Segway- of Gennyslot/InfoKey of een goedgekeurd ART- fietsslot 
klasse 3  aan een vast object is afgesloten.

CLAUSULE SG003
ONGEVALLENVERZEKERING OPZITTENDE
Indien in de polisvoorwaarden "opzittende" of  "zitplaats" wordt vermeld, dient hier "de bestuurder" 
of "staanplaats op het voertuig" worden gelezen. De dekking geldt uitsluitend voor de bestuurder 
van het voertuig en geldt voor maximaal één persoon per gebeurtenis.

CLAUSULE SG004
SCHADEVERZEKERING VOOR OPZITTENDE
Indien de dekking Schadeverzekering voor opzittenden is meeverzekerd, dan gelden uitsluitend de 
bijzondere voorwaarden voor de rubriek Schadeverzekering voor Opzittenden van de bijzondere 
voorwaarden Motorverzekering van London Verzekeringen zoals vermeld op het polisblad.
Indien in de polisvoorwaarden "opzittende" of "zitplaats" wordt vermeld, dient "de bestuurder" of 
"staanplaats op het voertuig" worden gelezen. De dekking geldt uitsluitend voor de bestuurder van 
het voertuig en geldt voor maximaal één persoon per gebeurtenis.

CLAUSULE SG005
VERHUUR VOERTUIG
In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden is deze verzekering eveneens van kracht 
terwijl het voertuig is verhuurd aan particulieren voor recreatiedoeleinden of aan particulieren die 
hier in het kader van een (bedrijfs)uitje gebruik van maken.
Gedurende de periode dat het voertuig is verhuurd en er tevens sprake is van een casco-dekking 
geldt dat:
- Het risico van verduistering en vermissing is uitgesloten van de dekking
- Het eigen risico wordt verhoogd naar € 250,00 per gebeurtenis
- In afwijking van de polisvoorwaarden vindt een eventuele schade-uitkering altijd naar dagwaarde 
plaats
Indien er sprake is van het onderverhuren van het voertuig, is er uitsluitend dekking voor de 
rubrieken WA en Ongevallen indien deze dekkingen volgens het polisblad zijn meeverzekerd en 
indien er sprake is van onderverhuren aan een bedrijf met dezelfde bedrijfsactiviteiten als 
verzekeringnemer. Met dit bedrijf dient voor de onderverhuur een huurovereenkomst te zijn 
afgesloten. Er is uitsluitend dekking indien het onderverhuren gebeurt aan particulieren zoals in 
deze clausule wordt beschreven.


