
 

 
 

 

 
 
B 26  
 

CLAUSULE DIEFSTAL WERK- EN LAND(BOUW)MATERIEEL 
 

1. In geval van diefstal, verduistering, vermissing van of joyriding met het verzekerde object geldt 
voor cascoschade een (extra) eigen risico van ..% van het schadebedrag met een minimum 
van EUR ...... per gebeurtenis. 

 
2. Bij de berekening van het schadebedrag dat ten laste van de polis kan worden gebracht, zal 

het (extra) eigen risico worden toegepast vóór andere in de polis voorkomende eigen risico’s. 
Voor de toepassing van het extra eigen risico maakt het geen verschil of het object later 
geheel of gedeeltelijk wordt teruggevonden. 

 
3. Het (extra) eigen risico zal niet worden toegepast indien verzekeringnemer aantoont dat: 
 

� het object, was uitgerust met een door VbV of een soortgelijke instantie goedgekeurd 
beveiligingssysteem,  
én 

� dit beveiligingssysteem in overeenstemming is met de voorgeschreven 
beveiligingsklasse conform de opgenomen risico-indeling,  
én 

� dit beveiligingssysteem is goedgekeurd en jaarlijks is gecontroleerd door een VbV 
erkend inbouwbedrijf,  
én 

� dit beveiligingssysteem ten tijde van de diefstal, verduistering, vermissing of joyriding 
in werking was. 

 
4. Ongeacht het gestelde in lid 3 zal het (extra) eigen risico ook worden toegepast indien de 

gemachtigde gebruiker van het object, in ernstige mate in gebreke is gebleven om die 
maatregelen te treffen welke van een zorgvuldig gebruiker onder gegeven omstandigheden 
mocht worden verwacht teneinde het risico van diefstal, verduistering, vermissing van of 
joyriding met het verzekerde object te voorkomen. 

 
Bij verschil tussen de tekst van deze clausule met de Clausule diefstal Werk- en Land(bouw)materieel die 
op 15 september 2009 bij de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. is 
gedeponeerd, zullen alleen de bepalingen van de laatste van kracht zijn. De tekst van de 
beursvoorwaarden is beschikbaar via de website van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse 
Assurantie Beurs B.A., www.vnab.nl . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

RISICO-INDELING BEVEILIGING WERK- EN LAND(BOUW)MATERIEEL 
 
 

 
Soort werk- of land(bouw)materieel 

 

 
Vereiste beveiligingsklasse 

Graafmachines en laadschoppen op rups of banden 
(incl. minigravers) 
 

Klasse W 2 

Weg- en terreinkranen 
 

Klasse W 2 

Bulldozer/ shovel 
 

Klasse W 1 

Asfalteermachine 
Asfaltwalsen 
 

Klasse W 1 

Dumpers 
 

Klasse W 2  

Heftrucks/verreikers 
 
 

Klasse W 2  
Elektrische heftrucks minimaal mechanische 
beveiliging 
 

Tractoren (algemeen) 
 

Klasse W 2 

Aggregaten 
Compressoren 
Generatoren 
 

Mechanische beveiliging (onder andere: blokkering 
hijsogen/ wielklem) 

Niet nader genoemd materieel 
 

Minimaal mechanische beveiliging 

 
Voor elke beveiliging geldt: + identificatie = Chassisnummer of framenummer + NL 


