
  

  
   

Verzekeringsovereenkomst nr. 41A2500001, afgesloten  door Delticom AG, Brühlstrasse 11, DE-30169 
Hannover, bij AIG Europe S.A., een vennootschap met  maatschappelijke zetel gevestigd in 
Luxembourg en met bijkantoor in Oostenrijk te Herre ngasse 1-3, A-1010 Wenen, Oostenrijk, en 
aangeboden via de website www.autobandenmarkt.nl. 
 
1. Definities 
 
Verzekerde 
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon welke zijn/haar primaire woonplaats, danwel statutaire zetel 
gevestigd is in Nederland en welke geen commerciële gebruiker op de bandenmarkt is; de eigenaar van de 
band die via de website www.autobandenmarkt.nl gekocht en verzekerd is en die dus toegetreden is tot het 
bandenverzekeringsplan. 
 
Verzekerde band 
De autoband of band van een motorfiets met een minimale inhoud van 125 cc die goedgekeurd is voor het 
wegverkeer, gekocht via de website www.autobandenmarkt.nl en omschreven in de factuur waarin 
toetreding tot het verzekeringsplan wordt aangegeven. 
 
Vervangende band 
Een nieuwe band van hetzelfde type, van hetzelfde merk en met dezelfde afmetingen als de Verzekerde 
band of – indien die band niet langer leverbaar is of verkocht wordt – een soortgelijke band die minstens 
dezelfde technische eigenschappen heeft als de Verzekerde band. 
 
Accidentele schade 
Elke volledige of gedeeltelijke beschadiging aan de Verzekerde Band waarvan de oorzaak extern is aan de 
Verzekerde band, die de goede werking ervan aantast en het gevolg is van: 
- een gesprongen band (“platte band”); 
- vandalisme; 
- contact met de stoeprand of enig object dat een schade veroorzaakt die de verzekerde band 

onbruikbaar maakt. 
 
AIG Assistance 
De onderneming die door de verzekeraar is ingeschakeld en die in de te leveren diensten voorziet. 
 
Onder voorbehoud van de uitsluitingen van dekking 
 
2. Opzet en doel van de bandenverzekering 
Het doel van de bandenverzekering is het ten laste nemen van de kosten voor de Vervangende band bij 
Accidentele schade aan de Verzekerde band, indien die vanuit technische of economische overwegingen 
niet te repareren is. Het bedrag dat gebruikt wordt als uitgangspunt voor de berekening is gebaseerd op de 
dekking beschreven in Artikel 4 “Hoogte van de dekking.” 
 
De dekking wordt beperkt tot EUR 300,00 voor elke V erzekerde band en tot een verzekeringsduur van 
12 of 24 maanden, volgens de optie gekozen door de Verzekerde. 
 
De verzekering zal alleen geldig zijn indien de Ver zekerde tegelijkertijd twee nieuwe banden 
aanschaft op www.autobandenmarkt.nl, deze monteert op dezelfde as en de verzekeringsbijdrage 
voor deze twee banden betaald heeft. Deze voorwaard e geldt niet voor motorfietsbanden. 
 
 
 



  

  
   

3. Uitsluitingen 
• reparatiekosten voor de verzekerde, beschadigde band; 
• kosten van wegslepen en reparatie, evenals de kosten voor montage van reserve-banden; 
• schade aan de Verzekerde band veroorzaakt door koolwaterstoffen; 
• schade die het gevolg is van onjuiste montage of ongepast gebruik of misbruik van de Verzekerde 

band; 
• schade, zoals langzaam ontsnappende lucht die niet het gevolg is van ongevalsschade, alsook 

geluiden, trillingen, slijtage, problemen met wegligging en bij het rijden; 
• diefstal of poging tot diefstal van de Verzekerde band of het voertuig; 
• kosten voor onderhoud en revisie van de band; 
• financiële nadelen of verliezen die de Verzekerde lijdt tijdens of als gevolg van schade aan de 

Verzekerde band; 
• schade als gevolg van sportactiviteiten zoals racen of rally’s; 
• schade als gevolg van een verborgen gebrek als bedoeld in het overeenkomstige wetsartikel; 
• schade in gevallen waarbij de Verzekerde niet in staat is de Verzekerde, beschadigde band te 

overleggen; 
• kosten die de Verzekerde maakt voor een begroting, reparatie of vervanging zonder voorafgaande 

toestemming van de verzekeraar; 
• banden die niet zijn goedgekeurd voor het wegverkeer, inclusief die banden, die op de dag van de 

schade een mate van slijtage vertonen die niet overeenstemt met de gebruiksnormen van de 
bandenfabrikant; 

• banden die sterker zijn versleten dan de mate gespecificeerd in het verkeersreglement; 
• schade van nucleaire oorsprong; 
• gevolgen van burgeroorlogen, internationale oorlogen of opstanden, of inbeslagname door de 

overheid; 
• schade die het gevolg is van een natuurrampverschijnsel (behalve in geval van een 

natuurrampsituatie uitgeroepen via interdepartementaal bevel); 
• opzettelijk of bedrieglijk handelen en nalatigheid door de Verzekerde. 

 
4. Hoogte van de dekking 
De maximale dekking voor ieder schadegeval en voor de 12 of 24 maanden lange verzekeringsduur, 
overeenkomstig de door de Verzekerde gekozen optie.  
 
Verzekerd bedrag 
De prijs, inclusief belasting, van de band die gekocht en verzekerd is via de website 
www.autobandenmarkt.nl; echter met een maximum van EUR 300,00 inclusief belasting per gekozen 
verzekeringsduur van 12 of 24 maanden. 
 
Er zal uitsluitend financiële vergoeding worden verleend indien de Vervangende band wordt aangeschaft via 
de website www.autobandenmarkt.nl. 
 
5. Procedure in geval van schade 
De Verzekerde is gehouden de schade binnen vijf (5) werkdagen na de dag waarop hij/zij kennis nam van 
de schade telefonisch te melden aan AIG assistance, telefoonnummer +800 855 588 58, teneinde zijn/haar 
recht op schadevergoeding niet te verbeuren (met uitzondering van overmacht).  
 
Procedure: 

- AIG Asistance identificeert de Verzekerde aan de hand van de klantgegevens van de Verzekerde en 
initieert de schademelding per telefoon. 

- Indien het schadegeval wordt aanvaard, zal AIG Assistance onmiddellijk de bestelling voor de 
Vervangende band voor de Verzekerde plaatsen en de kost hiervan ten laste nemen.  

 

Verificatie van de schade: 

Gedurende een termijn van een jaar is de Verzekerde gehouden de bevestiging door een professionele 
instantie, dat de Verzekerde band niet langer te repareren is, te bewaren. 



  

  
   

 Bij schade als gevolg van vandalisme is de Verzekerde gehouden de documenten met betrekking tot de 
aangifte bij de bevoegde instantie te bewaren, evenals het certificaat van de motorrijtuigverzekeraar met 
betrekking tot de niet-aanvaarding van de vandalismeschade aan de Verzekerde band. 
 
In het algemeen behoudt de verzekeraar zich het recht voor alle aanvullende documenten op te vragen die 
zij noodzakelijk acht om de schadeclaim in behandeling te nemen. 
 
6. Dekkingsgebied 
De verzekeringsdekking zal binnen de geografische grenzen van Europa van kracht zijn. 
 
7. Ingangsdatum en verzekeringstermijn 
Onder voorbehoud van de ontvangst van betaling van de verzekeringspremie zal de bandenverzekering 
ingaan op de datum van montage van de band of op de dag waarop de Verzekerde band wordt geleverd. 

De aansluiting tot de verzekering zal worden afgesloten voor een vaste, niet-verlengbare periode van 12 of 
24 maanden. 

Wanneer een bandenverzekering is overeengekomen, zal dit worden genoteerd op de aankoopfactuur van 
de Verzekerde band en worden bevestigd door betaling van de verzekeringspremie. 
 
8. Einde van de dekking 
De bandenverzekering zal eindigen: 
- bij het bereiken van de einddatum van de geldende aansluitingsperiode als omschreven in paragraaf 7« 
Ingangsdatum en verzekeringstermijn »; 
- in het geval van een niet door deze bandenverzekering gedekte vernietiging van de Verzekerde band of 
het verlies ervan.  
 
9. Overige bepalingen 
 
Recht op herroeping 
Verzekerde kan zijn/haar aansluiting op de bandenverzekering binnen twee weken schriftelijk (bijv. per brief, 
fax, e-mail) herroepen zonder opgave van redenen. De periode vangt aan wanneer de polisinformatie is 
ontvangen. De herroeping dient te worden gezonden aan Delticom AG, Brühlstrasse 11, DE-30169 
Hannover.  
 
Bij een geldige uitoefening van het herroepingsrecht wordt de verzekeringsdekking beëindigd en zal het 
premiedeel dat betrekking heeft op de periode na ontvangst van de herroeping binnen 30 dagen na 
ontvangst van de herroepping gerestitueerd worden. 
 
Het deel van de premie dat betrekking heeft op de periode tot aan het moment van herroepen zal worden 
gehouden indien Verzekerde ermee instemde dat de verzekeringsperiode vóór het einde van het aflopen 
van de bedenktijd startte. Indien Verzekerde daarmee niet heeft ingestemd of de dekking pas na het einde 
van de bedenktijd start, zal de verzekeraar de gehele premie terugbetalen. 
 
Persoonsgegevens 
Persoonsgevens en andere informatie zullen worden verwerkt voor gebruik door de verzekeraar of de 
verzekeringstussenpersoon met oog op het beheren van de verzekeringsovereenkomst, de aansluiting en de 
dekking. Het bezorgen van deze informatie zal verplicht zijn indien vereist voor het beheren van de 
aansluiting en/of de verzekeringsovereenkomst en/of de dekking. Indien dergelijke informatie niet 
beschikbaar is dan kan de verzekeraar of de tussenpersoon het beheer van de polis en de aansluiting of het 
bieden van de dekking niet doen. De betrokkene heeft het recht op toegang tot, wijziging van of (op redelijke 
gronden) bezwaar tegen het verwerken van de Gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, kan de 
betrokkene op enig moment aangetekend schriftelijk contact opnemen met AIG Europe S.A., Oostenrijks 
bijkantoor, Herrengasse, A-1010 Wenen, Oostenrijk .  
 
 



  

  
   

Pakketverzekering 
Indien er zonder dat dit bekend was verschillende verzekeringspolissen zijn afgesloten, zal elk van deze 
polissen ingaan binnen de officiële limiet van elk van de overeenkomsten, volgens de regels van de 
Verzekeringswet. 
 
Verjaringstermijn 
Een vordering van schadevergoeding op de verzekeraar zal verjaren overeenkomstig de wettelijke 
toepasselijke bepalingen. 
 
Overdracht van rechten 
De verzekeraar zal alle rechten en verplichtingen van de verzekerde aangaan tot ten hoogste het bedrag 
van de vastgestelde schadevergoeding bij gedeeltelijke of algehele schade-uitkering. 
 
Klachten 
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de 
verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan AIG Europe S.A., Oostenrijks bijkantoor, 
Herrengasse, A-1010 Wenen, Oostenrijk .  
Indien een meningsverschil zelfs na het antwoord van de verzekeraar voortduurt, mag de verzekerde een 
arbitrageprocedure aanvragen bij de ombudsman wiens adresgegevens door de klantenservice van de  
verzekeraar verstrekt zullen worden aan de verzekerde, zulks onverminderd het recht op enig ander 
aanwezig rechtsmiddel. 
 
Jurisdictiekeuze en toepasselijk recht 
De Nederlandse rechtbanken zijn bevoegd. Het Nederlandse recht is van toepassing. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzekeringsovereenkomst nr. 41A2500001, gesloten met Delticom AG, Brühlstrasse 11, D-30169 Hannover, en met AIG Europe S.A., 
vertegenwoordigd door haar Oostenrijkse vestiging aan de Herrengasse 1 - 3, A-1010 Wenen, Oostenrijk en aangeboden op hun 
website www.autobandenmarkt.nl. 
 
Deze verzekering werd ondertekend door AIG Europe S.A., een verzekeringonderneming van R.C.S. Luxemburg nummer B 218806, 
met hoofdkantoor aan de Avenue John F. Kennedy 35D, L-1855 Luxemburg, www.aig.lu 
 
AIG Europe S.A. is goedgekeurd door het Luxembourg Ministère des Finances (Ministerie van Financiën in Luxemburg) met als 
toezichthouder Commissariat aux Assurances (Commissariaat voor verzekeringen), Boulevard Joseph II 7, L-1840 Luxemburg, GD de 
Luxembourg, T +352 226911-1, caa@caa.lu, www.caa.lu 
 
AIG Europe S.A., Direktion für Österreich, houdt kantoor aan de Herrengasse 1 – 3, 1010 A-Wenen, Oostenrijk, en is geregistreerd 
onder het registratienummer FN 387794 k, bij de lokale rechtbank in Wenen. 
 
AIG Europe S.A., Direktion für Österreich, valt onder de in Oostenrijk geldende zakelijke gedragsregels zoals die zijn vastgesteld door 
de Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) (toezichthouder financiële markt in Oostenrijk). Contactgegevens van de FMA zijn 
Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wenen. T +43 1 24959-0, F +43 1 24959-5499, www.fma.gv.at 
 
Indien een rapport over de solvabiliteit en financiële positie van AIG Europe S.A. beschikbaar is, kan dit worden opgevraagd op 
www.aig.lu 
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