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ALGEMENE VOORWAARDEN
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I.1

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Houder:
de eigenaar, of lessee die het voertuig overeenkomstig een contract in beheer heeft (gehad).
• Gebruiker:
degene, die het onderhavige voertuig daadwerkelijk in gebruik heeft (gehad).
I.2

GRONDSLAG van de DEKKING

De grondslag voor de toepassing van deze voorwaarden wordt gevormd door:
A. de door de houder schriftelijk verstrekte gegevens bij de aanvraag;
B. en de door de Roteb Lease afgegeven voorwaarden, het leasecontract en/of polisblad;
C. en het feit dat de schade waarvoor aanspraak wordt gedaan op vergoeding, een gevolg moet zijn van een
onzeker voorval. Dit wil zeggen dat de schade een gevolg moet zijn van een gebeurtenis waarvan voor
partijen tijdens het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde(n) en/of derde(n)
schade was ontstaan of naar de normale loop van omstandigheden zou (kunnen) ontstaan.
I.3

GELDENDE VOORWAARDEN

Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste avn
onzekerheid als bedoeld in art. 7.17.1.1 (7:925) BW, indien en voor zover de door verzekerde of een derde
geleden schade, waarvan jegens verzekeraar resp. een verzekerde aanspraak op vergoeding wordt gemaakt, het
gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat
daaruit schade voor verzekerde resp. de derde was ontstaan, dan wel naar de normale loop van omstandigheden
zou ontstaan.
Daar waar de bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gelden de bijzondere
voorwaarden.
Indien bij de afwikkeling van een schade wordt afgeweken van deze regels, ten gunste van de verzekerde, schept
dit geen rechten voor volgende zaken.
I.4

WIJZIGING ONDERHAVIG MOTORRIJTUIG

Indien het onderhavige motorrijtuig een wijziging ondergaat of voor andere doeleinden wordt gebruikt, moet de
houder dit voor in gebruik name melden. Het voorgaande kan wijziging in voorwaarden en premie tot gevolg
hebben.
I.5

DUUR van de DEKKING

De dekking wordt voor de eerste keer aangegaan tot het moment van beëindiging, overeenkomstig de geldende
bepalingen in deze voorwaarden en wordt, zonder tegenbericht, per jaar stilzwijgend, verlengd.
I.6

DEKKINGSGEBIED

De dekking is geldig in de op de groene kaart aangegeven gebieden. Het is verplicht, indien men met het voertuig
naar het buitenland gaat, eerst deze groene kaart bij Roteb Lease aan te vragen.
De dekking is ook geldig tijdens alle vormen van vervoer van het onderhavige motorrijtuig in of tussen de landen
van het verzekeringsgebied.
I.7

BEËINDIGING van de DEKKING

A. Opzegging door de houder:
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De houder kan de dekking beëindigen met ingang van de eerstvolgende kalendermaand, mits deze
opzegging 14 dagen voor ingang schriftelijk wordt gemeld.
B. Opzegging door Roteb Lease:
• Roteb Lease heeft het recht de dekking per prolongatiedatum te beëindigen. De opzegging moet
tenminste 30 dagen voor deze datum schriftelijk plaatsvinden;
• Roteb Lease heeft het recht tot 30 dagen na de afwikkeling van een schade de dekking schriftelijk te
beëindigen;
• Als de houder zijn verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien niet nakomt, kan Roteb Lease
de dekking beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. Deze opzegging moet
schriftelijk plaatsvinden.
C. Opzegging algemeen
De dekking wordt ook als beëindigd beschouwd, zodra:
• Het onderhavige motorrijtuig overwegend, doch in ieder geval 3 maanden of langer, in het buitenland
wordt gebruikt.
• Het onderhavige motorrijtuig als totaal verloren moet worden beschouwd, zoals omschreven is in de
voorwaarden.
D. Tussentijdse beëindiging:
In gevallen van tussentijdse beëindiging, onder ander bij verkoop, diefstal en totaal verlies van het
motorrijtuig, betaalt Roteb Lease de reeds betaalde premie, over het resterende tijdvak, gerekend vanaf de
eerste dag van de volgende kalendermaand na de datum van schriftelijke kennisgeving, aan de houder
terug.
Voor de voertuigen waarvoor door Roteb Lease een registratieplaatje/-bewijs is afgegeven, vindt premierestitutie pas plaats na ontvangst van deze bescheiden.
I.8

WIJZIGING van VERGOEDING en/of DEKKING:

Roteb Lease is gerechtigd de vergoeding en/of voorwaarden, zoals deze gelden voor de dekking, te wijzigen. Zij
zal de houder hiervan schriftelijk in kennis stellen. De houder heeft het recht de aanpassing te weigeren tot
uiterlijk 30 dagen na de kennisgeving.
Indien de houder van dit recht gebruik maakt, eindigt de dekking op de eerste dag van de kalendermaand,
volgend op de maand waarin de weigering heeft plaatsgevonden.
Heeft de houder van dit recht geen gebruik gemaakt, dan wordt hij geacht met de aanpassing in te stemmen.
I.9

BETALING:

A. De houder is verplicht elk door hem aan Roteb Lease verschuldigd bedrag binnen 30 dagen na ontvangst
van de rekening, of voor elk ander overeengekomen tijdstip te voldoen;
B. Als de houder dit nalaat, binnen 30 dagen na de eerste aanmaning, is Roteb Lease niet langer verplicht
eventueel geleden schade te vergoeden. De houder blijft niettemin gehouden tot betaling van het
verschuldigde bedrag, vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente.
De dekking is weer van kracht 24 uur nadat Roteb Lease het verschuldigde bedrag heeft ontvangen.
Voor de schade, die ontstaan is gedurende de periode waarin de houder in gebreke is gebleven,
vindt geen vergoeding plaats.
C. Indien het onderhavige voertuig is geleased via Roteb Lease, dan is het verschuldigde bedrag verrekend in
in de maandelijkse leaseprijs. De bepalingen met betrekking tot de vergoeding voor dekking zijn dan gelijk
van toepassing op de betaling van de maandelijkse leaseprijs.
I.10

VERPLICHTINGEN in geval van SCHADE:

De houder is verplicht:
• Roteb Lease direct, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen nadat houder van de schade op de hoogte is,
schriftelijk middels een zo volledig mogelijk ingevuld en ondertekend officieel Europees schadeformulier
(ook achterzijde invullen, dateren en ondertekenen ), in kennis te stellen van de gebeurtenis waaruit voor
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•
•
•

•

•

Roteb Lease een verplichting tot schadevergoeding kan voortvloeien. Diefstal van het onderhavige voertuig
dient altijd direct gemeld te worden. Het verdiend aanbeveling om van iedere schademelding een kopie van
de melding in eigen archief te bewaren;
Roteb Lease volledige medewerking te verlenen en alles na te laten dat de belangen van Roteb Lease zou
kunnen schaden;
Alle ontvangen stukken met betrekking tot de betreffende zaak, zoals aansprakelijkstellingen, dagvaardingen
en dergelijke, na kennisname, direct en onbeantwoord naar Roteb Lease door te sturen;
In geval van diefstal, verduistering, joy-riding, oplichting of pogingen daartoe, onmiddellijk Roteb Lease
hiervan op de hoogte stellen en aangifte doen van het feit bij de politie. De kennisgeving van aangifte dient
direct naar Roteb Lease te worden gezonden;
Indien schade is ontstaan, waarbij de identiteit van de dader onbekend is gebleven dient hiervan ook zo
volledig mogelijk aangifte te worden gedaan bij de politie (Dit in verband met eventueel verhaal bij het
waarborgfonds. Belangrijk zijn dan ook eventuele getuigen van het plaatsen van het onbeschadigde voertuig
en het constateren van de beschadigingen).
Zich te onthouden van enige uitspraak betreffende de schadeafwikkeling.
Uitsluitend Roteb Lease is gerechtigd aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, te erkennen, af te wijzen of
door betaling af te doen. Verder bezit ook Roteb Lease alleen het recht tegen vorderingen verweer te voeren,
voorschotten te geven, schikkingen of dadingen aan te gaan en overige handelingen van dergelijke
strekking te verrichten met betrekking tot de afwikkeling van een schade.
De beslissingen van Roteb Lease zijn bindend.

Indien door het handelen in strijd met het voorgaande voor Roteb Lease een verplichting ontstaat of
vergoedingen worden gemist behoudt Roteb Lease zich het recht voor om deze kosten te verhalen op de
houder /gebruiker.
I.11

KENNISGEVINGEN:

A. Kennisgevingen door Roteb Lease
Kennisgevingen door Roteb Lease geschieden rechtsgeldig aan het laatste bekende adres van de houder.
B. Kennisgevingen door de houder
• Kennisgevingen door de houder geschieden, indien niet anders opgegeven, aan:
Roteb Lease / Afdeling Schade
Postbus 11011
3004 EA Rotterdam
• Aanmeldingen worden schriftelijk bevestigd onder overlegging van, indien van toepassing, een kopie van
het kenteken- en/of registratiebewijs. Eveneens dienen, ter vaststelling van de verzekerde waarde, in kopie
de aankoopnota’s van het voertuig en eventueel mee te verzekeren accessoires bijgevoegd te zijn.
• Afmeldingen dienen schriftelijk te worden bevestigd.

I.12

ALGEMENE UITSLUITINGEN:

A. Molest
Schade of gebeurtenis, veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij van leden van enige gewapende macht. Schade of gebeurtenis,
veroorzaakt gedurende de tijd dat het verzekerde motorrijtuig in beslag is genomen of wordt gebruikt
krachtens besluit van een Nederlandse of vreemde overheid.
B. Atoomkernreacties
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Schade of gebeurtenissen die veroorzaakt zijn door, optreden bij of voortvloeien uit atoomkernreacties;
onverschillig hoe de reacties zijn ontstaan.
C. Betaald vervoer
Schade of gebeurtenis veroorzaakt terwijl het onderhavige motorrijtuig is verhuurd of wordt gebruikt voor
vervoer van personen tegen betaling.
D. Wijziging / Constructiefout
Schade of gebeurtenis veroorzaakt:
• terwijl het onderhavige voertuig voor andere doeleinden wordt gebruikt, dan waarvoor het voertuig
eigenlijk bestemd is;
• terwijl het onderhavige voertuig voor een ander doel wordt gebruikt dan door de wet is toegestaan;
• terwijl het onderhavige voertuig een wijziging heeft ondergaan, waardoor het risico verzwaard wordt of als
gevolg van een constructiefout, terwijl het onderhavige voertuig niet door Roteb Lease is geleverd, op/omgebouwd of aangepast.
E. Onware opgave
Schade of gebeurtenis waarvoor de houder/gebruiker met opzet feiten verzwijgt, omstandigheden bewust
niet vermeldt, dan wel valse opgave doet met betrekking tot geleden schade;
F. Niet nakomen verplichtingen
Schade of gebeurtenis indien de houder zich niet houdt aan de regels en/of verplichtingen die genoemd
staan in, dan wel voortvloeien, uit de algemene en bijzondere voorwaarden genoemd in deze verzekeringsregeling of enige aanvullende overeenkomst (via bv. een leasecontract, regeling dienstauto’s e.d.).
G. Grove nalatigheid
Schade of gebeurtenis ontstaan als gevolg van onjuist handelen door de houder/gebruiker tijdens het gebruik
van het voertuig en/of op het voertuig aanwezige hulpwerktuigen, terwijl de houder/gebruiker redelijkerwijs
had kunnen weten dat, door zijn handelen of nalaten, de mogelijkheid tot het ontstaan van schade zich voor
zou doen.

I.13

RECHT VAN VERHAAL OP HOUDER/GEBRUIKER

Roteb Lease behoudt zich het recht voor om door haar uitgekeerde schadevergoedingen te verhalen op de houder
van het motorrijtuig, indien de gebruiker van het motorrijtuig op het moment van het ontstaan van de schade niet
bevoegd/gemachtigd was het voertuig te besturen of in strijd handelde met enige door de wet, overheid of andere
ter plaatse bevoegde instantie voorgeschreven regel.
Roteb Lease behoudt zich tevens het recht van verhaal voor, indien het voertuig ten tijde van het ontstaan van de
schade, tegen betaling, in behandeling, onderhoud of reparatie was.
Dit verhaalsrecht komt Roteb Lease ook toe na beëindiging van de dekking. Roteb Lease zal geen gebruik maken
van haar verhaalsrecht indien de schade is veroorzaakt door een ander dan de houder/gebruiker als de houder zelf
aan zijn verplichtingen heeft voldaan en niet op de hoogte was van het gebruik van het motorrijtuig op het
moment van het ontstaan van de plicht tot schadevergoeding. Met inachtneming van de III.2.F en IV.2.F.

II.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

II.1

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Motorrijtuig
Het in de (lease)overeenkomst/polisblad genoemde object.
• Houder
De eigenaar, of lessee die het voertuig overeenkomstig een contract in beheer heeft (gehad).
• Gebruiker
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Degene die het motorrijtuig daadwerkelijk in gebruik heeft (gehad).
• Voertuigwaarde
De prijs van het motorrijtuig naar model en type, zoals deze bij Roteb Lease bekend is (gemaakt), inclusief
vast verbonden aan het voertuig verbonden voorzieningen/accessoires, indien het een door Roteb Lease
geleverd leasevoertuig betreft.
Indien het voertuig niet door Roteb Lease is geleverd is de voertuigwaarde de door de houder/gebruiker en
Roteb Lease geaccepteerde, opgegeven aanschafwaarde, inclusief alle specifiek gemelde
voorzieningen/accessoires, zoals deze in de bevestiging/polisbald zijn vermeld.
• Extra voorzieningen
Metaal- of signaalkleur, automaat, vijfversnellingsbak, getint glas, LPG-installatie, ML-behandeling,
schuifdak, zonnedak, ABS-systeem, ASR-systeem, airconditioning, centrale deurvergrendeling,
alarminstallatie, trekhaak, elektrisch bedienbare ruiten, stuurbekrachtiging, rembekrachtiging,
afwijkende (leren) bekleding of stoelen, interieuraanpassingen op medische indicatie en afleveringskosten.
• Accessoires
Anders dan bovengenoemde extra voorzieningen die, in een of andere vorm, aan, in of op het motorrijtuig
bevestigd zijn en dienen ter uitbreiding van de mogelijkheden of verfraaiing van het motorrijtuig en/of
dienen tot meer gemak, dan wel grotere veiligheid van bestuurder en/of passagiers.
II.2

HULPDIENST

De houder heeft recht op hulp en of vergoeding van kosten, overeenkomstig de voorwaarden, indien door een
ongeval het motorrijtuig en/of gekoppelde aanhangwagen niet meer kan rijden.
A. Hulpverlening binnenland
De hulpverlening na een ongeval in Nederland omvat het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en de
eventuele aanhangwagen naar een, in overleg met Roteb Lease, bepaald adres in Nederland, door een door
Roteb Lease aangewezen transporteur. Dit loopt via de mobiliteitsservice van Roteb Lease (vermeld op de
geleverde mobiliteitspas).
B. Hulpverlening buitenland
De hulpverlening na een ongeval in het buitenland wordt alleen geregeld indien via het leasecontract, de
mobiliteitsservice voor het buitenland van Roteb Lease is opgenomen.

III.

BIJZONDERE VOORWAARDEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

III.1

WAT IS GEDEKT

A. Gedekt bedrag
Gedekt is de wettelijke aansprakelijkheid van de houder voor schade aan personen en goederen met of
door het motorrijtuig veroorzaakt tot een bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis.
B. Aanhangwagen
• Gedekt is het gebruik van een aanhangwagen, mits deze op het moment van de gebeurtenis aan het
motorrijtuig was gekoppeld.
Schade aan de aanhangwagen is op grond van deze voorwaarden niet gedekt. Als bij wijze van vriendendienst
een ander motorrijtuig wordt gesleept, dan is dit gebruik gedekt. Schade aan het gesleepte motorrijtuig is op
grond van deze voorwaarden niet gedekt.
C. Vervoer van gewonden
Gedekt zijn de kosten voor het reinigen van de bekleding van het motorrijtuig als gevolg van het kosteloos
vervoer van gewonde personen, ten gevolge van een verkeersongeval.
D. Schade aan andere motorrijtuigen van houder
Gedekt is schade, die door het motorrijtuig is toegebracht aan andere motorrijtuigen van de houder als
gevolg van een aanrijding op de openbare weg.
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E. Ladingsrisico
Gedekt is schade aan derden die is toegebracht met of door de lading, terwijl deze zich bevindt op, wordt
vervoerd met, valt van of nadat deze is gevallen van het motorrijtuig.
Schade ontstaan tijdens laden of lossen veroorzaakt door/met de lading, of met de op het voertuig aanwezige
niet vast verbonden hulpwerktuigen is niet verzekerd.
F. Proceskosten
• Roteb Lease is gerechtigd de houder/gebruiker, tegen wie een strafvervolging is ingesteld, door een door
haar aangewezen raadsman te laten bijstaan, waarbij de houder/gebruiker verplicht is volledige
medewerking te verlenen. De kosten hiervan komen voor rekening van Roteb Lease, indien zij niet door een
andere instantie aan de houder/gebruiker worden vergoed. Andere kosten, zoals boeten en afkoopsommen,
worden niet vergoed.
• De houder/gebruiker is verplicht, indien door een tegenpartij aangesproken voor de schade, de feitelijke
leiding van het proces in handen van Roteb Lease te laten. De kosten voor deze rechtsbijstand komen voor
rekening van Roteb Lease.
Indien de houder een publiekrechtelijk lichaam is, dan is met uitzondering van schade aan gebouwen,
meeverzekerd schade door een verzekerd object toegebracht aan andere openbare/publieke eigendommen van de
houder/gebruiker als gevolg van een aanrijding op de openbare weg of een openbaar terrein als bedoeld in artikel
1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
III.2

WAT IS NIET GEDEKT

Van dekking is uitgesloten:
A. Wedstrijden
Schade, ontstaan tijdens wedstrijden, of enig gebruik met een wedstijdelement op het gebied van snelheid
en/of behendigheid, in welke vorm en waar dan ook.
B. Goederen
Schade aan goederen (onroerende en/of roerende), met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende
gevolgschade,
• die de houder/gebruiker in eigendom toebehoren;
• die de houder gebruiker of iemand namens hen onder zich heeft uit hoofde van huur-, huurkoop-, lease-,
pacht- of pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het gebruik van bewoning);
• met het motorrijtuig vervoerd worden;
• die de houder/gebruiker, of iemand namens hen, onrechtmatig onder zich of in gebruik heeft.
C. Letsel
• Letselschade, toegebracht aan de bestuurder van het verzekerde object dat de schade veroorzaakt.
• Letselschade, toegebracht aan een passagier, terwijl deze zich op of in het verzekerd object bevond, anders
dan op een wettelijk toegestane zit- of staanplaats of op een andere dan normale (voorgeschreven) wijze.
D. Onbevoegd besturen motorrijtuig
Schade, veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder:
• geen, voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven, geldig rijvaardigheidsbewijs bezit (dit geldt ook op
eigen/niet openbaar terrein);
• alleen in het bezit is van een, wettelijk voorgeschreven, geldig rijbewijs langer dan 1 jaar verlopen;
• de rijbevoegdheid is ontzegd;
• in het geval het een personal leasevoertuig betreft, niet als bevoegde persoon genoemd wordt in de
leaseregeling 2008 van de gemeente Rotterdam;
• in het geval het een bedrijfsvoertuig betreft, geen werknemer was van de lessee/houder/verzekerde bij wie het
voertuig in gebruik is;
• dan wel niet voldoet aan andere door of krachtens de wet gestelde bepalingen met betrekking tot de
bevoegdheid tot het besturen van het motorrijtuig (zoals bijvoorbeeld rijden onder invloed van
alcohol, medicijnen, niet de vereiste leeftijd, e.d.);
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E. Ontheffingen
• schade, ontstaan als gevolg van ongeoorloofd handelen op grond van enige “ontheffing” (tegen de rijrichting
inrijden, over de stoep rijden e.d.).
F. Diefstal/geweldpleging
Schade, die het gevolg is van de aansprakelijkheid van hen, die zich door diefstal of geweldpleging de
macht over het motorrijtuig hebben verschaft en van hen, die, dit wetende, het motorrijtuig zonder
geldige reden gebruiken.
G. Hulpwerktuigen
Schade veroorzaakt aan derden door gebruikmaking van op het motorrijtuig aanwezige niet vast
verbonden hulpmaterialen of -werktuigen.
Voor ongekentekend werkmateriaal geldt dat deze schade wel is gedekt zolang deze is ontstaan tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden volgens de normale werkwijze waarvoor dit voertuig is ingericht.
H. Opzet / Nalatigheid
Schade die voor de houder/gebruiker het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten, met
inbegrip van alle daaruit voortvloeiende schade.
Het bepaalde onder de rubrieken “Wedstrijden”, uitsluitend ten aanzien van schade aan vervoerde personen, en
het “Onbevoegd besturen motorrijtuig”, geldt niet voor de houder/gebruiker die aantoont dat, de omstandigheden
zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem met betrekking tot deze omstandigheden
in redelijkheid geen verwijt treft

IV.

BIJZONDERE VOORWAARDEN UITGEBREID CASCO (zgn. All-Risk)

IV.1

WAT IS GEDEKT

A. Gedekt is verlies of beschadiging van het motorrijtuig, indien de schade uitsluitend is veroorzaakt door:
• te water of van de weg geraken, omslaan, botsingen, ook indien een eigen gebrek van het motorrijtuig de
oorzaak is, terwijl dit gebrek niet is veroorzaakt door toedoen van de houder/gebruiker;
• brand, blikseminslag, explosie, zelfontbranding of kortsluiting;
• diefstal of pogingen daartoe, verduistering, oplichting of joy-riding;
• hagel, aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend berggesteente, aardverschuiving, overstroming of
vloedgolf;
• het vallen van bomen, takken, dakpannen of andere soorten dakbedekking, alsmede het omwaaien van het
motorrijtuig, als gevolg van storm. Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van 14 mtr./sec.
(windkracht 7);
• relletjes;
• het in aanraking komen met een vallend luchtvaartuig, of delen daarvan, of daaruit vallende voorwerpen;
• kwaadwilligheid;
• elk plotseling van buitenkomend onheil.
B. Gedekt is ruitbreuk van het motorrijtuig, behalve als deze ruitbreuk deel uitmaakt van een andere,
omvangrijkere beschadiging van het motorrijtuig. In dat geval wordt dekking toegepast overeenkomstig
de voorwaarden, zoals deze van toepassing zijn voor die gebeurtenis. Schade aan het motorrijtuig, als gevolg
van ruitscherven is ook gedekt.
C. De dekking omvat ook vergoeding van de van belanghebbende gevorderde bijdrage in averij-grosse.
D. In geval van diefstal, verduistering, joy-riding of oplichting heeft de belanghebbende recht op schadevergoeding nadat, na het op de hoogte brengen van Roteb Lease, een periode van 30 dagen is verstreken en
indien noch de houder, noch Roteb Lease op de hoogte is, of hadden kunnen zijn, van het terugvinden van
het motorrijtuig.
E. Accessoires die in, op of aan het voertuig zijn aangebracht zijn alleen gedekt, indien zij na het aanbrengen
zijn aangemeld en als zodanig in de voertuigwaarde zijn opgenomen en in het leasecontract of op het
polisblad zijn vermeld.
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F. Schade aan banden alleen als deze deel uitmaakt van een andere, omvangrijkere beschadiging van het
motorrijtuig. In dat geval wordt dekking eerst toegepast overeenkomstig de voorwaarden, zoals deze van
toepassing zijn.
IV.2

WAT IS NIET GEDEKT

Van dekking zijn uitgesloten, naast de reeds in III.2 opgenomen uitsluitingen:
A. Eigen-schuld-schade
Schade ontstaan aan het onderhavige voertuig door gebruik van op of aan het voertuig aanwezige niet
vast verbonden verbonden hulpmaterialen of -werktuigen, alsmede schade ontstaan tijdens de uitvoering van
werkzaamheden door de gebruiker, in de directe omgeving van het motorrijtuig. Tevens valt onder eigenschuld-schade ook schade ontstaan door “eigen gebrek”. Dit betreft schade ontstaan als gevolg van onjuist
onderhoud, bedieningsfouten, gebruik verkeerde brandstof e.d., alsmede schade ontstaan aan het voertuig als
gevolg van diefstal terwijl hiertoe aanleiding werd gegeven (niet afgesloten en/of sleutels bij voertuig e.d.).
B. Waardevermindering
Het motorrijtuig kan na reparatie van schade in waarde gedaald zijn. Deze waardevermindering is van
dekking uitgesloten.
C. Bevriezing
Schade door vorst, tenzij bevriezing een gevolg is van een gedekte gebeurtenis.
D. Onbevoegd besturen motorrijtuig
Schade, veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder:
• geen, voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven, geldig rijvaardigheidsbewijs bezit (ook op eigen/niet
openbaar terrein; tenzij anders overeengekomen);
• alleen in het bezit is van een, wettelijk voorgeschreven, geldig rijbewijs langer dan 1 jaar verlopen;
• de rijbevoegdheid is ontzegd;
• in het geval het een personal leasevoertuig betreft, niet als bevoegde persoon genoemd wordt in de
leaseregeling 2008 van de gemeente Rotterdam;
• in het geval het een bedrijfsvoertuig betreft, geen werknemer was van de lessee/houder/verzekerde bij wie het
voertuig in gebruik is;
• dan wel niet voldoet aan andere door of krachtens de wet gestelde bepalingen met betrekking tot de
bevoegdheid tot het besturen van het motorrijtuig (zoals bijvoorbeeld rijden onder invloed van
alcohol, medicijnen, niet de vereiste leeftijd, e.d.).

E. Ontheffingen
• schade als gevolg van ongeoorloofd handelen op grond van enige “ontheffing” (tegen de rijrichting inrijden,
over de stoep rijden).
F. Aan- / verleiding tot diefstal
Schade ontstaan als gevolg van diefstal of pogingen daartoe, alsmede verduistering en joy-riding, indien het
motorrijtuig onbeheerd en niet afgesloten en/of met de contactsleutels in het motorrijtuig aanwezig, is
achtergelaten.
Schade ontstaan aan onderdelen en/of accessoires van het voertuig, die verzekerd zijn op grond van
art. IV.1 E, indien niet de nodige en/of mogelijke maatregelen zijn getroffen ter beveiliging van deze
onderdelen en/of accessoires. Alvorens tot uitkering over te gaan dient door de verzekerde aangetoond te
worden dat gebruik is gemaakt de mogelijkheden tot beveiliging.
G. Kosten ontstaan en/of schade-uitkeringen die gedaan zijn in verband met het feit dat, ook na herhaaldelijk
verzoek, de gevraagde en te verstrekken informatie niet is aangeleverd. Roteb Lease behoudt zich het recht
voor dergelijke uitkeringen op de houder te verhalen.
H. Opzet / Nalatigheid
Schade die voor de houder/gebruiker het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten, met
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inbegrip van alle daaruit voortvloeiende schade.
IV.3

SCHADEVERGOEDING

Roteb Lease vergoedt als gevolg van een gedekte gebeurtenis:
A. Bij beschadiging van het voertuig:
de reparatiekosten tot maximaal het verschil in voertuigwaarde direct voor en na het ongeval. Bij totaal
verlies wordt uitgekeerd de waarde direct voor het ongeval onder aftrek van de opbrengst der restanten.
(Totaal verlies: de reparatiekosten bedragen meer dan 2/3 van de dagwaarde van het motorrijtuig direct voor
het ongeval.)
B. Bij vernietiging van het voertuig:
de waarde van het voertuig direct voor de vernietiging, onder aftrek van de opbrengst der restanten.
C. Bij verlies van het motorrijtuig:
de waarde van het voertuig direct voor het verlies.
Wordt het motorrijtuig binnen de termijn, omschreven in artikel IV.1.D, teruggevonden, dan wordt de
schadevergoeding vastgesteld op de hiervoor onder A. of B. omschreven wijze.
D. Indien in de leaseovereenkomst bepaald is dat verzekerde recht heeft op vervangend vervoer geldt dit bij
schade voor de duur van de reparatie en bij vermissing of total-loss, tenzij anders overeengekomen, voor de
duur van de vermissing of tot de levering van een nieuw voertuig met een maximum van 30 dagen.
IV.4

REPARATIE

Reparatie van het verzekerde beschadigde voertuig dient te geschieden bij Roteb Lease of bij een door Roteb
Lease aangewezen/aangesloten reparateur.
In overleg kan hiervan afgeweken worden. Indien niet anders besloten, dient hiervoor per geval toestemming te
worden verkregen van Roteb Lease.
Roteb Lease behoudt zich het recht voor om in dergelijke zaken eventuele meerkosten (zoals expertisekosten,
kosten vervangend vervoer e.d.) in rekening te brengen bij de houder / gebruiker.

V

VOORWAARDEN m.b.t. DEKKING ONGEVALLEN van INZITTENDEN

V.1

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Inzittenden:
Alle personen die, met toestemming van de houder en zonder betaling, een geldige zitplaats, en indien
wettelijk vereist, voorzien van een veiligheidsgordel hebben ingenomen of doende zijn deze in te nemen, dan
wel te verlaten. De bestuurder die met toestemming van de houder het voertuig bestuurd, wordt ook als
inzittende aangemerkt.
• Ongeval:
Een plotseling en rechtstreeks van buiten af op het lichaam van inzittenden inwerkend geweld, ten gevolge
waarvan geneeskundig vast te stellen letsel ontstaat, als gevolg van een in voorgaande bepalingen
omschreven gedekte gebeurtenis.
V.2

GRONDSLAG

In aanvulling op het bepaalde in artikel I.2, geldt de dekking ten aanzien van ongevallen, de inzittenden van het
motorrijtuig overkomen, tijdens of ten gevolge van het rijden in het motorrijtuig, het in- op-, af- of uitstappen van
het motorrijtuig en/of het onderweg behulpzaam zijn van daaraan te verrichten noodreparaties.
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V.3

BEPERKINGEN en UITSLUITINGEN

Naast de uitsluitingen zoals vermeld in voorgaande artikelen zijn op deze rubriek voorts van toepassing de
hierna te noemen beperkingen en uitsluitingen.
Geen uitkering wordt verleend indien:
• het ongeval mede is te wijten aan grove schuld van de houder, gebruiker en/of inzittende(n);
• het voertuig gebruikt wordt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is;
• het ongeval is ontstaan tijdens het plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe;
• het ongeval is ontstaan door het gebruik van alcohol of van genees-, verdovende of opwekkende middelen,
van de bestuurder;
• het ongeval is ontstaan als rechtstreeks gevolg van een reeds bestaande en bekende ziekte, gebrek of andere
abnormale lichaams- of geestesgesteldheid van de gebruiker, zonder dat hier met betrekking tot de inrichting
van het voertuig rekening is gehouden.
V.4

OMVANG van de DEKKING

De uitkeringen geschieden overeenkomstig een bij de gemeente geregistreerde tabel.
V.5

VERPLICHTINGEN bij een ONGEVAL

Naast de verplichtingen als vermeld in artikel I.10 gelden de navolgende verplichtingen:
• De betrokkene dient elke vorm van letsel direct te vermelden op het schadeformulier en vervolgens binnen 14
dagen na het ongeval het vervolg aangemeld te hebben. Bij melding na 14 dagen kan recht op uitkering
alsnog ontstaan indien voldoende is aangetoond dat de gevolgen direct te wijten zijn aan een in vorige
bepalingen omschreven gedekte gebeurtenis.
• De betrokkene is verplicht zich direct onder behandeling te stellen van een arts en alle voorschriften van deze
arts op te volgen.
• Betrokkenen en/of begunstigden zijn verplicht hun volledige medewerking te verlenen ter vaststelling van
de aard, omvang en omstandigheden van het ongeval en de (medische) gevolgen (waaronder begrepen het
geven van toestemming tot het verrichten van sectie) hiervan.

VI

VOORWAARDEN m.b.t. RECHTSBIJSTAND (standaard bij casco-dekking)

VI.1

GRONDSLAG

De verzekering verleent tevens rechtsbijstand met betrekking tot het motorrijtuig.
VI.2

STREKKING en OMVANG van de DEKKING

A. De verzekerde heeft, tenzij anders bepaald en vastgelegd, recht op (rechts)bijstand in geval van:
• Verhaalsbijstand
Verhaal van een door verzekerde geleden schade op een derde, die daarvoor wettelijk aansprakelijk is
krachtens art. 6.162 e.v. BW of art. 185 WVW, of overeenkomstige buitenlandse bepalingen.
• Strafbijstand
Een tegen een houder/gebruiker ingestelde strafvervolging, bij het desbetreffende vooronderzoek en bij
alle in verband daarmee tegen hem genomen maatregelen.
• Belangenbehartiging
Behartiging van de belangen ten aanzien van tegen een houder/gebruiker persoonlijk gerichte overheidsmaatregelen, verband houdende met beslaglegging op het motorrijtuig.
B. Verzekerd zijn de kosten, die verzekerde zich moet getroosten om ter zake van een strafvervolging of
burgerrechtelijk geschil of een rechtsprobleem, waartoe enig, overeenkomstig de bijzondere verzekerings-
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voorwaarden gedekt feit, binnen de duur van de verzekering aanleiding geeft te voorzien in de behoefte aan
rechtsbijstand, tenzij de houder/gebruiker ten tijde van het ondertekenen van de aanvraag, wist, althans
redelijkerwijze kon weten, dat te dier zake eniger tijd behoefte aan rechtsbijstand zou ontstaan.
C. Rechtsbijstand wordt slechts verleend, indien de behoefte aan rechtsbijstand in de zin van de voorwaarden
zich voordoet binnen de duur van de verzekering.
D. Rechtsbijstand wordt alleen maar verleend ten aanzien van materiële schade ontstaan aan het verzekerde
voertuig.
De behoefte aan rechtsbijstand wordt geacht te zijn ontstaan:
• in zaken welke aanleiding kunnen geven tot strafvervolging; op het tijdstip waarop het strafbare feit is
gepleegd;
• in zaken waarin verzekerde een aanspraak op schadevergoeding ingevolge de art. 6.162 BW e.v. of
art 185 WVW, of overeenkomstig een buitenlandse bepaling jegens de aansprakelijke persoon
pretendeert, op het tijdstip waarop de schade is ontstaan;
• in zaken waarin de houder/gebruiker een advies wenst te hebben op het tijdstip waarop het geschil of het
probleem waarvoor het advies wordt gevraagd is gerezen.
VI.3

BEHANDELING van een ZAAK

De behandeling van een zaak geschiedt, voor zover mogelijk, door Roteb Lease of een door haar aangewezen
vertegenwoordiger of deskundige.
VI.4

BEPERKINGEN en UITSLUITINGEN

Geen rechtsbijstand wordt verleend:
• in strafzaken, indien het door de houder/gebruiker begane strafbare feit vooraf bekend had kunnen zijn of
getuigt van opzet en/of criminele intentie. Indien uit het vonnis de opzet of criminele intentie niet blijkt,
komen de kosten van rechtskundige bijstand alsnog voor rekening van Roteb Lease;
• in zaken als gevolg van natuurrampen;
• in zaken waarbij tussen gebruikers onderling of tussen houder en gebruiker tegenstrijdige belangen bestaan.
In het laatste geval strekt de rechtsbijstand zich alleen uit tot de houder;
• indien er een geschil bestaat tussen de houder en Roteb Lease c.q. de gemeente Rotterdam;
• in een geschil, verband houdende met de aankoop van een 2e-hands motorrijtuig, tenzij gekocht onder een
schriftelijke garantie die minimaal aan de BOVAG-voorwaarden voldoet en/of is afgegeven door een officiële
dealer;
• in een geschil, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen houder/gebruiker en derden, waarbij gebruik is
gemaakt van het motorrijtuig;
• indien de getroffen maatregelen of gevolgen voor de houder/gebruiker, een gevolg zijn van een handelen door
de gebruiker dat niet in het belang van de houder is geweest.
VI.5

VERGOEDING van KOSTEN

Roteb Lease vergoedt alle aan het verlenen van rechtsbijstand verbonden kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is
bepaald, de kosten niet met name zijn uitgezonderd of deze niet op enige andere wijze verhaalbaar zijn.
Niet vergoed worden de volgende kosten:
• aan de houder/gebruiker toegewezen proceskosten tenzij persoonlijk voorgeschoten;
• kosten van de ingeschakelde advocaat, indien houder/gebruiker een vergoeding of tegemoetkoming in de
kosten voor rechtsbijstand kan verlangen, krachtens art. 591a Wetboek van Strafvordering. Indien de
tegemoetkoming minder bedraagt dan de werkelijk gemaakte kosten, wordt uitsluitend het verschil vergoed;
• aan houder/gebruiker opgelegde geldstraffen, boeten of dwangsommen, dan wel de aan enige burgerlijke
partij, in een strafzaak toegekende, schadeloosstelling.
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VII

VERHAALSSERVICE

VII.1

GRONDSLAG

De verzekering verleent indien alleen een W.A.-dekking is afgesloten, op verzoek van de gebruiker/houder,
verhaalsservice. De verhaalsservice wordt alleen dan verleent indien Roteb Lease een redelijke kans van slagen
voor het verhaal aanwezig acht en gemaakte kosten voor dit verhaal komen volledig voor rekening van de
houder/gebruiker.
VII.2

STREKKING en OMVANG van de DEKKING

Onder verhaalsservice wordt verstaan het doen van een poging tot het verhalen van door de gebruiker/houder
geleden materiële schade op een derde, die daarvoor wettelijk aansprakelijk is op grond van het bepaalde in één
van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek inzake onrechtmatige daad of op grond van de Wegenverkeerswet.
Deze verhaalsservice is exclusief eventuele extra kosten die gemaakt moeten worden en niet verhaald kunnen
worden op de aansprakelijke derde.
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