
Verschillenoverzicht Reaal Schadeverzekeringen 
Werkmaterieel - NN Werkmaterieel (ZP en ZM) 

Het onderstaande verschillenoverzicht geeft een indicatie van de verschillen tussen producten uit ons oude en 
nieuwe productassortiment. Alle verschillen en de volledige omschrijving van de rubrieken vind je in de 
polisvoorwaarden. 

De polisvoorwaarden blijven leidend. Je kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht. 

Algemeen Art. Reaal Art. 
Nr./ Werkmaterieelverzekering Nr. 
pagina WML-2016 

Einde verzekering bij geen 7.2 / 5 Wordt niet specifiek vermeld 8.2.2 

risico gelopen 

Ander gebruik 3.1 / 8 

WA 

Regiehouder 1 .3 /8  

Niet gedekt is ander gebruik dan op 7.2.2.2 
polisblod vermeld 

Wordt niet gezien ols verzekerde 1.1.1.1 

NN Art.Nr. NN ZM WML 
Zekerheidspakket / 100.0718 
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Na een jaar geen risico 10.4 / 
gelopen te hebben 13 
kunnen wij de 
verzekering beëindigen. 

Niet gedekt is ander 6.3 / 56 
gebruik tenzij 
doorgegeven. 
Verzekeroor bepaalt of 
verzekering ongewijzigd 
kan worden voortgezet. 

Regiehouder is ook een 
verzekerde tenzij elders 
verzekerd 

1.1 / 35 

Na een jaar geen risico 
gelopen te hebben 
kunnen wij de 
verzekering beëindigen. 

Niet gedekt is ander 
gebruik dan oan ons 
opgegeven, dan 
wettelijk toegestaan of 
waarvoor het 
werkmaterieel niet 
bestemd is 

Regiehouder is ook een 
verzekerde tenzij elders 
verzekerd 

Verzekerde som 2.2 o / 8 € 1.000.000,- voor Personen-+ Polisblod € 7.500.000,- voor Polisblod € 7.500.000,- voor 
Zaakschade bij Aansprakelijkheid Personenschade Personenschode 
Beperkt € 2.500.000,- voor € 2.500.000,- voor 

Zaakschade Zaakschade 
€ 2.500.000,- € 2.500.000,-
Personen-/zaakschade Personen-/zaakschade 
niet WAM niet WAM 

2.3 / 12 € 6.070.000.000 voor 
Personenschade en € 2.500.000 
voor Zaakschade bij 
Aansprakelijkheid uitgebreid 

Dekkingsgebied 2.1 / 8 & Benelux+ 100 km in Duitsland 2.1.3 Benelux + Duitsland 1.3 / 37 Benelux + Duitsland 
12 

Gevaarlijke stoffen 2 . 3 0 /  € 10.000.000,- alleen bij 2.1.2 Tot de verzekerde som 1.2.1 / Tot de verzekerde som 

dekking 12 Aansprakelijkheid Uitgebreid 35 



Algemeen 

Ondergrondse 
eigendommen 
(kabels/leidingen) 

Eigen risico schade oan 
ondergrondse 
eigendommen 

Schade oan eigen zoken 

Borgsom 

Vervangend object 

Lessen, verhuur zonder 
personeel en vervoer 
tegen betaling 

Schade aan percelen, 
grond en gewassen 

Casco 

Gedekte gebeurtenis 
beperkt cosco 

Object 

Klein materieel 

Werkzaamheden vanaf 
een ponton 

SVI 

Schadevaststelling 

Art. Reaal Art. 
Nr./ Werkmaterieelverzekering Nr. 
pagina WML-2016 

2.2.2 / 8 Verzekerde som Aansprakelijkheid 2.1 
beperkt€ 125.000,-

2.3.2 / Verzekerde som Aansprakelijkheid 2.1 
12 uitgebreid € 250.000 

NN Art.Nr. NN ZM WML 
Zekerheidspakket / 100.0718 

Verzekerde som € 
1.000.000,-
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Clausule Verzekerde som € 
W007 1.000.000,-

2.2 / 8 & Voldaan aan voorwaarden 
2.3 / 12 minimaal€ 1.500,-

Niet voldaan aan voorwaarden 
minimaal € 2.000" 

Polisblad Voldaan aan 
voorwoorden€ 500,-
Niet voldaan aan 
voorwaarden € 5.000" 

Clausule Voldaan aan 
W007 voorwaarden€ 500,-

Niet voldaan aan 
voorwaarden€ 5.000" 

2.3 b / Alleen bij Aansprakelijkheid 
12 Uitgebreid. Verzekerde som€ 

125.000,-, Eigen risico€ 500.,-

"2.2 b. 2 € 25.000,-
/ 8 & 
2.3 b. 2 / 
12" 

2.2.2 

2.1 

Verzekerde som € 1.2.3 / 
125.000,-, Eigen risico€ 36 
500,-. 

Verzekerde som € 
125.000,-, Eigen risico€ 
500,-.ln geval van 
schade door een 
heftruck of palletwagen 
Eigen risico 1.000,-

Geen dekking 1.4.4 / € 50.000,-
37 

2.3 / 8 & WA dekking voor gelijkwaardig 
2.4 / 12 object 

1.1.2.1 Alleen vervangend 
object van derden 

5 / 55 Alleen vervangend 
object van derden 
maximaal 30 dagen 

3.15 / 
13 

Alleen verhuur zonder machinist is 3.2.2 
uitgesloten 

3.5 / 13 Uitgesloten 

2.2 / 16 Brand, ontploffing, blikseminslag, 
diefstal, vermissing, verduistering 
en storm 

1.3 / 16 Op het polisblad omschreven 
& 2 0 &  
24 

3.2 / 16 Diefstal is alleen gedekt tijdens 
& 2 0 &  werkzaamheden. Daarbuiten alleen 
24 na braak afgesloten pand 

3 / 16 & Niet uitgesloten 
2 0 & 2 4  

3.1 / 27 BW 6:107 blijft van kracht 

2.2.2 

2.1.1 

1.1.2.2 

2.1.1 

3.4.6 

2.3.2 

Uitgesloten, tenzij 
vermeld op polisblod 

6.2 / 56 Uitgesloten, tenzij 
vermeld op polisblad 

Schade aon zoken onder 1.2.3 / Alleen schade aan 
percelen grond is 
uitgesloten 

opzicht is niet gedekt 36 

Brand, blikseminslag, 
ontploffing, kortsluiting, 
diefstal, oplichting, 
verduistering en (indien 
van toepassing) 
glasbreuk 

Op het polisblad 
omschreven object 
inclusief onderdelen, 
voertuigaonpassingen, 
hulp- en 
uitrustingstukken 

Gedekt is diefstal van 
het verzekerd object 

Niet gedekt is schade 
door werkzaamheden 
vanaf een ponton, tenzij 
goedgekeurd door 
verzekeraar 

BW 6:107 blijft buiten 
beschouwing 

2.2.7 / 
188 

2.3.1 / 
39 

2.2 / 38 

2.3.1.4 / 
40 

8.8 I 60 

Excedent dekking t o t €  
5.000 

Brand, ontploffing, 
blikseminslag, diefstal, 
verduistering, joyriding, 
storm, luchtvaartuig en 
glasbreuk (niet door 
ongeval) 

Op het polisblad 
omschreven object(en) 
inclusief de op de 
aankoopnota vermelde 
standaarduitrusting 

Gedekt is diefstal von 
het verzekerd object 

Niet gedekt is schade 
door werkzaamheden 
vanaf een ponton, tenzij 
goedgekeurd door 
verzekeraar 

3.4.2 / BW 6:107 blijft buiten 
4 7 beschouwing 



Algemeen 

Postwhiplashsyndroom 

Waagstuk 

Werkzaamheden vanaf 
een ponton 

Motorrijtuigrechtsbijstand 

Dekking 

Onvermogen 
aansprakelijke derde 

Deelname 
snelheidswedstrijden 

Werkzaamheden vanaf 
een ponton 

Art. Reaal Art. 
Nr./ Werkmaterieelverzekering Nr. 
pagina WML-2016 

2 / 27 

4 /  27 

4 /  27 

2 / 42 

7 / 42 

4 /  42 

4 /  42 

Alleen ongeval 2.2.2 

Niet uitgesloten 3.5.5 

Niet uitgesloten 3.5 

Verzekerde activiteit: deelname aan 2.1 
het verkeer en voorhanden hebben, 
onderhouden en vervangen van het 
motorrijtuig 

Maximaal € 1.250,- met een eigen 2.6.2 
risico van€ 125 

Niet uitgesloten 3.6.5 

Niet uitgesloten 3.6.6 

NN Art.Nr. NN ZM WML 
Zekerheidspakket / 100.0718 
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Postwhiplashsyndroom 3.3.2 / Postwhiplashsyndroom 
e/o postcommotioneel 
syndroom tot maximaal 
€5.000 

e/o postcommotioneel 47 
syndroom tot maximaal 
€5.000 

Schade t.g.v. waagstuk 
is uitgesloten 

Niet uitgesloten 

Verhaalsrechtsbijstand, 
Strafrechtsbijstand, 
Teruggave Rijbewijs of 
inbeslaggenomen 
motorrijtuig, 
Revindicatie, 
Contractsrechtsbijstond. 

9.5 / 60 Schade t.g.v. waagstuk 
is uitgesloten 

9.6 / 61 Niet gedekt is schade 
door werkzaamheden 
vanaf een ponton 

4.2.1 t/m Verhaolsrechtsbijstond, 
4.2.6 / Strafrechtsbijstand, 
50 Teruggave Rijbewijs of 

in beslaggenomen 
motorrijtuig, 
Revindicatie, 
Contractsrechtsbijstand. 

Tot maximaal€ 1.000,- 4.7.2 / Tot maximaal€ 1.000 
materiële schade 54 materiële schade 

Schade ontstaan tijdens 10.5 / Schade ontstaan tijdens 
deelname oan 61 deelname aan 
wedstrijden is wedstrijden is 
uitgesloten uitgesloten 

Niet gedekt is schade 10.6/ Niet gedekt is schade 
door werkzaamheden 61 door werkzaamheden 
vanaf een ponton, tenzij vanaf een ponton, tenzij 
goedgekeurd door goedgekeurd door 
verzekeraar verzekeraar 




