Clausules Harley Davidson Hoffstedde
Nachtclausule
Indien de motor niet in een afgesloten ruimte wordt gestald, is er gedurende nachtelijke uren (van 23:00 uur tot
07:00 uur) in afwijking van de algemene polisvoorwaarden geen dekking voor schaden, kosten of verliezen door
diefstal, joyriding of vermissing van de motor. Deze clausule geldt voor het woonadres van de verzekeringnemer
of binnen een straal van 1 km van de desbetreffende woning.
Verplichting 4 sterrenslot
In afwijking van de algemene voorwaarden wordt geen uitkering verleend voor diefstal of poging daartoe buiten
een afgesloten ruimte als de motor niet, naast het door de fabrikant aangebrachte standaardslot, was voorzien
van een goedgekeurd ART-motorslot dat minimaal met vier sterren is gekwalificeerd (ART-categorie 4).
Gratis accessoires dekking
Als uit de polis blijkt dat de rubriek (beperkt) casco is meeverzekerd wordt er i.v.m. een verzekerde gebeurtenis
tot maximaal een bedrag van € 1.000,- (boven de verzekerde waarde van de motor) uitkering verleend voor
schade aan of verlies van losse accessoires. Verzekeringnemer dient aan te tonen door middel van originele
aankoopnota’s dat deze accessoires na ingangsdatum van de verzekering door hem/haar zijn aangeschaft. Voor
deze dekking wordt geen premie in rekening gebracht.
Woonplaatsservice
Op de verzekering is standaard de dekking “woonplaatsservice” conform de Algemene Voorwaarden Motor
meeverzekerd.
Waardebepaling bij schade
In tegenstelling tot hetgeen vermeld wordt in de Algemene Voorwaarden Motor onder “Waardebepaling bij
schade” geldt:
Basis voor de berekening van de uitkering is:
*
De dagwaarde onmiddellijk voor de gebeurtenis, tenzij de rubriek nieuwwaarde of aankoopgarantie van
toepassing is.
*
Als uit de polis blijkt dat de casco dekking en de rubriek 3 jaar nieuwwaarde is meeverzekerd en voldaan
is aan de navolgende eisen:
o de motor was bij afgifte van het Nederlandse kentekenbewijs nieuw
o verzekerde is de eerste eigenaar
is de basis voor de berekening van een uitkering:
o de direct voor de gebeurtenis geldende nieuwwaarde, als de gebeurtenis zich voordoet in de
periode tot 36 maanden na de afgiftedatum van het kentekenbewijs.
o de direct voor de gebeurtenis geldende nieuwwaarde, vanaf de 36e maand na de afgiftedatum
van het kentekenbewijs te verminderen met 2% per (deel van een) maand tot niet minder dan
de dagwaarde, als de schade zich voordoet in de periode tussen 36 en 60 maanden na de
afgiftedatum van het kentekenbewijs.
*
Als uit de polis blijkt dat de volledige casco dekking zonder de rubriek 3 jaar nieuwwaarde is
meeverzekerd en voldaan is aan de navolgende eisen:
o de motor was bij afgifte van het Nederlandse kentekenbewijs nieuw
o verzekerde is de eerste eigenaar
is de basis voor de berekening van een uitkering:
o de direct voor de gebeurtenis geldende nieuwwaarde, als de gebeurtenis zich voordoet in de
periode tot 12 maanden na de afgiftedatum van het kentekenbewijs.
*
Als uit de polis blijkt dat de (beperkt) casco dekking en de rubriek aankoopgarantie is meeverzekerd, is
de basis voor de berekening van een uitkering:
o de direct voor de gebeurtenis geldende aankoopwaarde, als de gebeurtenis zich voordoet in de
periode tot 36 maanden na aankoopdatum van de motor.
o de direct voor de gebeurtenis geldende aankoopwaarde, vanaf de 36e maand na
aankoopdatum van de motor te verminderen met 2% per (deel van een) maand tot niet minder
dan de dagwaarde, als de schade zich voordoet in de periode tussen 36 en 60 maanden na
aankoopdatum van de motor.
De dekking aankoopgarantie wordt (opnieuw) van kracht voor een periode van 36 maanden als verzekerde de
aankoopwaarde aantoont door middel van een taxatierapport. Taxatierapporten van officiële expertisebureaus
en/of een waardebepaling door een erkende Harley Davidson dealer worden geaccepteerd als deskundigentaxatie.
Eigen risico
Op deze verzekering is artikel 40 Eigen risico van de Algemene Voorwaarden Motor niet van toepassing. Is er
gekozen voor een extra (vrijwillig) eigen risico, dan geldt dit bedrag als standaard eigen risico voor de rubriek
(beperkt) casco.

