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Polis 
Aansprakelijkheid Motorrijtuigevenementen 

Polisnummer  MR226417 

Verzekeringnemer Trekkertrek 
xxxxxxxx xx
xxxx xx  xxxxxxxxx 

Tussenpersoon Hofstra & Rooks Assurantiën & Adviezen (TP 6139) 
Postbus 65 
8430 AB  OOSTERWOLDE 

Ingangsdatum 
Einddatum 

xx juni 20xx te 00:00 uur 
xx juni 20xx te 24:00 uur 

Verzekerd  
Evenement Het door verzekeringnemer op xx juni 20xx georganiseerde tractorpulling 

evenement op het evenemententerrein gelegen aan de xxxxxx xx xxxx xx  te 
xxxxxxxx. 

Omvang van de 
dekking Er wordt dekking geboden tot maximaal de verzekerde bedragen voor de 

aansprakelijkheid van de deelnemers voor schade die zij als deelnemer met een 
motorrijtuig aan het door verzekeringnemer georganiseerde evenement 
toebrengen aan personen of zaken. Als deelnemers worden alleen gezien de 
deelnemers die voorkomen op de aan de maatschappij verstrekte 
deelnemerslijst. 

De dekking is van kracht vanaf het moment dat de deelnemende motorrijtuigen 
op het evenemententerrein aankomen en tot het moment dat zij het 
evenemententerrein weer verlaten. Hieronder wordt tevens verstaan het laden 
en lossen van het verzekerde motorrijtuig op het terrein waar het evenement 
wordt gehouden, mits deze schade niet gedekt is onder enige andere 
verzekering. 

Onder evenemententerrein wordt in het kader van deze dekking behalve het 
wedstrijdterrein ook begrepen; het rennerskwartier, het omliggende 
parkeerterrein en het gebied waar het proefdraaien plaatsvindt. 

Indien de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) op de 
gebeurtenis van toepassing is, wordt deze verzekering geacht te voldoen aan 
de eisen die in deze wet worden gesteld. 

Verzekerd bedrag    € 1.220.000,- voor schade aan zaken per gebeurtenis 
   € 6.070.000,- voor schade aan personen per gebeurtenis  

SPECIM
EN



Pagina 2 van 5 

Eigen risico   € 500,- 

Voorwaarden   Algemene polisvoorwaarden dV AP 0112 
  Polisvoorwaarden motorrijtuigverzekering, dV MRV 0312 

Bijzonderheden   Zie clausuleblad 

Premieberekening voor het evenement:  

Premie €   xxx,xx 
Poliskosten €     15,00 
Assurantiebelasting 21 % 
Totaal € xxxx,xx 

Rijswijk, x xxxxx 20xx 

de Vereende 
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Clausuleblad 

Behorende bij polis MR226417 t.n.v. Trekkertrek xxx. 

In aanvulling/afwijking van/op hetgeen in de Algemene polisvoorwaarden en polisvoorwaarden 
Motorrijtuigverzekering, dV AP 0112 en dV MRV 0312 staat vermeld, geldt het navolgende: 

Verzekerden 
Als verzekerden in het kader van deze verzekering worden aangemerkt: 

- Verzekeringnemer; 
- de eigenaar, bezitter, de houder of de bestuurder van het (deelnemende) motorrijtuig mits de 

deelnemer voorkomt op de aan de maatschappij verstrekte deelnemerslijst.  

Motorrijtuigen 
Als motorrijtuig in het kader van deze verzekering worden uitsluitend aangemerkt de motorrijtuigen van de 
deelnemers waarmee aan het verzekerd evenement wordt deelgenomen, mits de motorrijtuigen aan alle - 
met betrekking tot de veiligheid - gestelde regels voldoen als opgenomen in de meest recente versie van het 
Noordelijk Trekkertrek Reglement. 

Tevens is meeverzekerd een secundaire W.A.M. dekking voor het werkmaterieel (x stuks) dat gebruikt wordt 
voor het op- en afbouwen van het evenement. De tussenpersoon is in het bezit van het merk, type en 
chassisnummer van het werkmaterieel. De dekking voor het werkmaterieel gaat op z’n vroegst 7 dagen voor 
het evenement in en kan tot maximaal 7 dagen na het evenement doorlopen. De dekking mag in totaal echter 
niet langer dan 14 dagen duren en is beperkt tot dekking tijdens het op- en afbouwen van het evenement. 

Sleepwagens 
De sleepwagens dienen goedgekeurd te zijn door E.T.P.C. of E.P.S. en te voldoen aan alle eisen die zijn 
vastgesteld door E.T.P.C. of E.P.S. in de meest recente versie van de geldende reglementen. 

Mocht bij schade blijken dat niet aan deze eisen is voldaan en dat mede daardoor de schade is ontstaan of 
groter geworden, dan bestaat er voor die schade of die grotere schade, geen dekking. 

Dekking  
De dekking zoals omschreven op het polisblad geldt uitsluitend voor aanspraken van toeschouwers en/of 
derden (niet zijnde de rechtverkrijgende van de deelnemers) voor zover deze zich achter de afscheiding  
(buiten de baan/ het parcours) bevinden en is slechts van kracht indien is voldaan aan de door de 
desbetreffende autoriteiten gegeven richtlijnen ten aanzien van afzetting en beveiliging van de baan waar het 
evenement wordt gehouden. 

In aanvulling op hetgeen vermeld staat op het polisblad met betrekking tot de omvang van de dekking wordt 
aangetekend dat de snelheid waarmee het motorrijtuig zich verplaatst over het terrein van het rennerskwartier 
niet boven de 5 km/per uur mag uitkomen. Tijdens verplaatsing dient het motorrijtuig begeleid te worden door 
ten minste één ervaren, meerderjarige begeleider of aangehaakt te zijn aan een sleeptractor. Voorts dient 
voldaan te zijn aan de overige - voor de betreffende gebieden - opgestelde en geldende veiligheidsregels. 
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Noordelijk Trekkertrek Reglement 
De verzekering is uitsluitend van kracht als voldaan is aan alle – met betrekking tot de veiligheid en de baan – 
gestelde regels als opgenomen in de meest recente versie van het Noordelijk Trekkertrek Reglement. Het 
Noordelijk Trekkertrek Reglement is met betrekking tot de veiligheid en de baan gestelde regels minimaal 
gelijkwaardig aan de meest recente versie van het wedstrijdreglement van de N.T.T.O. of het V.T.N.. 

Niet van toepassing zijnde voorwaarden 
1. het onderdeel uit hoofdstuk 2 (vervangend motorrijtuig), uit hoofdstuk 4 (ander motorrijtuig van uzelf), uit

hoofdstuk 7 (Bonus-/malusregeling) en 8 (waarborgsom) zijn niet van toepassing op deze verzekering;
2. er zal geen beroep worden gedaan op de uitsluiting als vermeld in hoofdstuk 2 (tijdens een snelheidsrit en

snelheidswedstrijd);
3. de dekking zoals beschreven onder hoofdstuk 3 “Hulpverlening” geldt niet onder deze verzekering;

Aanvullende uitsluitingen 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade: 

1. aan eigendommen van verzekerden - hieronder eveneens te verstaan de motorrijtuigen van de
deelnemers aan het door de verzekeringnemer georganiseerde evenement - en/of schade aan
eigendommen van derden die verzekeringnemer onder zich heeft in het kader van de door hem te
organiseren activiteiten;

2. waarvan een derde of diens W.A.M.-verzekeraar of andere aansprakelijkheidsverzekeraar de verplichting
tot vergoeding volledig erkent;

3. indien niet is voldaan aan de door de desbetreffende autoriteiten gegeven richtlijnen ten aanzien van
afzetting en beveiliging van de baan waar het evenement plaatsvindt;

4. die tijdens het evenement door een verzekerde met of door een motorrijtuig wordt toegebracht aan een
andere verzekerde, die zich eveneens in een motorrijtuig bevindt (onderlinge aansprakelijkheid);

5. aan gewassen, beplantingen, terreinafscheiding en het terrein;
6. aan personen die zich ten tijde van een wedstrijd bevinden op het wedstrijdterrein terwijl zij zich daar

volgens het reglement en/of de voor de betreffende baan opgestelde veiligheidsregels niet mogen
bevinden;

7. die het gevolg is van het ontbreken van de veiligheidsmaatregelen zoals deze zijn aangegeven op de
plattegrond die de maatschappij op xx xxxx van de tussenpersoon heeft ontvangen. De afstand het
publiek is tenminste 10 meter ten opzichte van de baan. Daarnaast is er naast de baan een
veiligheidsgeul en -wal aangelegd van minimaal 50 centimeter diep/hoog en 100 centimeter breed.

8. als gevolg van een eigen gebrek van het motorrijtuig, dat is ontstaan of veroorzaakt door
onvoldoende en/of ondeugdelijk onderhoud, hetgeen verzekerde te verwijten valt;

· De uitsluitingen als hierboven genoemd in lid 3 en 6 gelden niet als verzekeringnemer aantoont dat de
genoemde omstandigheden hem niet verweten kunnen worden.

· De uitsluiting als hierboven genoemd in lid 6 is niet van toepassing op baancommissarissen, medewerkers
van de organiserende partij, leden van de E.H.B.O., brandweer en politie die zich in het kader van de
uitoefening van hun functie op het terrein bevinden waar het evenement plaatsvindt.SPECIM
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Verhaal 
Het is mogelijk dat wij volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen schade en/of kosten 
moeten voldoen, die wij op grond van een uitsluiting niet zouden hebben vergoed. In dat geval hebben wij het 
recht het bedrag van de schade en kosten te verhalen op verzekeringnemer of de verzekerde voor wie de 
uitsluiting geldt.  

Wij zullen echter geen verhaal nemen op de verzekeringnemer of verzekerde die aan kan tonen dat de 
schadeveroorzakende omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem 
ter zake van die omstandigheden in redelijkheid niets te verwijten valt. 

Samenloop van verzekeringen 
Indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op schadevergoeding op 
grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere 
voorziening, dan is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. Een eigen risico of eigen bijdrage van een 
andere verzekering, enige wet of voorziening komt niet voor vergoeding in aanmerking. 
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