
 

   

 
Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat. Daar staat ook of u heeft 

gekozen voor ‘beperkt casco’ of voor ‘volledig casco’. 

 

1. Waarvoor is deze verzekering? 

Dit is de verzekering voor schade aan de auto op de polis. In de algemene voorwaarden en in deze 

bijzondere voorwaarden staat wanneer we wel en niet betalen. 

 

2. Wat betalen wij maximaal bij schade? 

Op uw polisblad staat een ‘verzekerd bedrag’: de cascowaarde. Dat is het maximale bedrag dat wij 

betalen als uw auto schade heeft. Dit bedrag is wat de auto kostte toen die nieuw van een officiële 

dealer kwam. We gaan daarbij uit van de standaarduitvoering inclusief af fabrieksopties. Als er 

achteraf nog accessoires aan de auto zijn toegevoegd, moeten die nog opgeteld worden bij de 

waarde van de auto. Deze moeten apart opgegeven worden en opgeteld worden bij de verzekerde 

waarde.  Met accessoires bedoelen we alles wat duurzaam op en aan de auto is aangebracht (en 

eraan vastzit) dat niet bij de standaarduitvoering inclusief af fabrieksopties hoort. Hieronder vallen 

dus niet: mobiele navigatie systemen, mobiele telefoons, mobiele geluidsapparatuur e.d.. 

 

3. Aan wie betalen wij? 

Wij betalen aan u. Heeft u het geld voor de auto geleend bij een bank of betreft dit een leaseauto en 

staat dit op uw polis vermeld, dan betalen wij aan de bank of de leasemaatschappij. Maar alleen als 

deze eigenaar van de auto is. 

 

4. Voor welke schade betalen wij? 

Voor welke schade wij betalen, hangt af van welk soort verzekering u heeft gekozen. Er zijn twee 

mogelijkheden: beperkt casco of volledig casco. 

 

Beperkt casco 

Staat op uw polis dat u ‘beperkt casco’ verzekerd bent? Dan betalen we voor de volgende schade: 

• Schade door brand, blikseminslag, ontploffing of kortsluiting. 

• Schade door natuurrampen, zoals hagel, storm, overstroming, lawine, aardbeving, aardverschuiving 

en stenen die van een berg vallen. Met storm wordt minstens windkracht 7 (een windsnelheid van 

minstens 14 meter per seconde) bedoeld. 

• Schade door een luchtvaartuig. 

• Schade doordat uw auto botst met loslopende dieren of vogels. Maar alleen als de schade aan uw 

auto rechtstreeks door de botsing met het dier komt. 

•  De ruit of ruiten van uw auto breken. Of uw auto heeft schade door glasscherven van uw auto. 

Schade aan panoramabeglazing/glazen daken is meeverzekerd onder deze dekking. 

Schade aan lampen is hieronder niet verzekerd (lamp-unit). 

• Schade door relletjes is verzekerd. Onder schade door relletjes verstaan we “in groot groepsverband 

verstoring van de openbare orde” waarbij schade wordt veroorzaakt. Bijvoorbeeld een grote groep 

voetbal “supporters” die in aanloop of na afloop van een wedstrijd samen komen in de stad en daar 

relletjes beginnen te schoppen, waarbij er met stenen wordt gegooid richting de politie en waarbij uw 

auto wordt beschadigd. Of een groep protesterende mensen die in oproer komen en straatstenen 

gaan gooien die tegen uw auto aan komen of uw auto in de brand steken. 

We betalen niet voor schade door vandalisme. Onder schade door vandalisme verstaan we als een 

enkeling of een paar mensen tezamen , moedwillig schade veroorzaken. Als voorbeeld een fietser, of 

een groepje fietsers die ‘s avond laat door een straat heen fietst en al fietsend van alle auto’s de 

zijspiegels aftrappen. Of een klein groepje mensen die uit balorigheid of verveling of om een of 

andere reden zo maar een auto in brand steken. Of baldadige buurtkinderen die rond oud en nieuw 

met vuurwerk beginnen te gooien op uw auto, waardoor schade ontstaat. 

• Schade aan uw auto tijdens vervoer door een transportbedrijf. We betalen niet voor lakschade of 

voor krassen en schrammen. 

• Uw auto is gestolen. Of iemand probeerde uw auto te stelen. Of uw auto is verduisterd. 

Verduistering betekent dat iemand uw auto met toestemming bij zich heeft, maar hem niet teruggeeft, 

terwijl hij dat wel moet doen. Is uw auto beschadigd in de tijd dat hij gestolen of verduisterd was? 

Dan betalen we daar ook voor. 
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• Schade doordat er in uw auto is ingebroken of doordat iemand zonder uw toestemming met uw auto 

gaat rijden. 

• Als de sleutel van het motorrijtuig wordt gestolen of na beroving met geweld in het bezit van 

onbevoegden zijn geraakt vergoeden wij, ter voorkoming van diefstal van het motorrijtuig, de nood- 

zakelijke kosten van wijziging of, indien dit niet mogelijk is, de kosten van het vervangen van de 

sloten van het motorrijtuig tot een maximum van 200 euro per gebeurtenis. Onder motorrijtuigsleutels 

worden verstaan alle mechanische en/of elektronische middelen waarmee de portieren van het 

motorrijtuig kunnen worden geopend en/of de motor van het motorrijtuig kan worden gestart. U moet 

hiervoor wel aantoonbaar aangifte bij de politie hebben gedaan. Bij verlies van de sleutels vergoeden 

wij maximaal 100 euro. Als u uw auto volledig casco heeft verzekerd vergoeden wij tot maximaal het 

dubbele van deze bedragen; respectievelijk maximaal 400 euro bij diefstal en 200 euro bij verlies. 

Laat u uw slot & sleutels niet vervangen? Dan is uw auto niet meer verzekerd tegen diefstal of de 

gevolgschade als gevolg van diefstal of joyriding vanaf het moment van diefstal of vermissing van de 

sleutel. 

 

Volledig casco 

Staat op uw polis dat u ‘volledig casco’ verzekerd bent? Dan betalen we voor alle schades die bij 

‘beperkt casco’ staan, en ook nog voor de volgende schade: 

• Schade die ontstaat door een plotselinge oorzaak van buiten uw auto. Bijvoorbeeld doordat uw auto 

botst, omslaat, van de weg raakt of in het water terecht komt. 

• Schade die ontstaat door een gebrek aan uw auto waardoor hij botst, omslaat, van de weg raakt of in 

het water terecht komt. We betalen niet voor de kosten om het gebrek te repareren. En ook niet voor 

kosten die te maken hebben met slijtage, ouderdom of fouten door verkeerde reparaties of het 

gebruik van verkeerde materialen. 

 

5. Voor welke kosten betalen wij nog meer? 

We betalen ook voor de volgende kosten als die een direct gevolg zijn van de schade aan uw auto: 

• De afleveringskosten voor een nieuwe auto. Deze betalen wij als we de schade regelen volgens de 

aanschaf-/nieuwwaarderegeling. 

• De kosten van een noodreparatie van de auto. 

• Kosten die echt nodig zijn om uw auto te bergen en te bewaken. Kan uw auto niet meer rijden? 

Dan betalen we de kosten van het vervoer van uw auto naar de garage die het dichtst in de buurt ligt. 

• De kosten om uw auto te demonteren, als dit nodig is om de schade van de auto vast te stellen. 

• De kosten om uw auto in te voeren, als deze in het buitenland moet achterblijven. 

• De kosten van een laadkabel als uw auto (ook) elektrisch opgeladen kan worden en de waarde van 

de laadkabel is opgenomen in de verzekerde waarde van de auto. De kosten van het oplaadstation 

vallen niet onder de dekking van de autoverzekering. 

 De kosten van vervangend vervoer indien de schade wordt hersteld via een officiële Volvo dealer: 

(a) Voor de duur van de reparatie stelt de Volvo dealer u een Volvo V40 of XC40 (of van dezelfde 

prijsklasse) ter beschikking (maximaal 14 dagen). Voor taxi’s, lesauto’s, oldtimers en 

leaseauto’s (verzekeringnemer is lessor) is er geen recht op vervangend vervoer. 

(b) De auto (mogelijk) total loss wordt verklaard, heeft u recht op maximaal 14 dagen 

vervangend vervoer (Volvo V40 of XC40 of van dezelfde prijsklasse) 

(c) De auto gestolen is, u heeft dan recht op 30 dagen een vervangende Volvo V40 of XC40 

(of van dezelfde prijsklasse) (30 dagen vanaf het moment dat de auto gestolen is). 

(d) In geval van ruitvervanging een vervangende Volvo V40 of XC40 (of van dezelfde 

prijsklasse). Bij ruitreparatie (harsinjectie) is er geen recht op vervangend vervoer. 

 

6. Wat zijn de gevolgen voor uw bonus-malustrede? 

• De schade onder ‘beperkt casco’ heeft geen invloed op uw bonus-malustrede. 

• De schade onder ‘volledig casco’ heeft wel invloed op uw bonus-malustrede. In de algemene 

voorwaarden staat hoeveel uw premie omhoog gaat als u zo’n schade meldt. 

• Als u kunt bewijzen/aantonen dat u buiten uw schuld om betrokken bent bij een ongeval 

met voetganger / fietser is dit niet van invloed op uw bonus-malustrede 
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7. Voor welke schade aan de auto betalen wij niet? 

In de Algemene voorwaarden staat wanneer wij niet betalen. Wij betalen ook niet als er schade 

ontstaat in de volgende situaties: 

• Als de bestuurder zo veel alcohol, medicijnen of drugs heeft gebruikt dat hij de auto niet veilig kon 

besturen. 

• Als de auto niet is afgesloten en deze gestolen wordt. Of als de sleutels in de auto zijn achtergelaten. 

• Als de auto gestolen is en u hebt kentekenbewijs deel 2 (overschrijvingsbewijs), of de kentekencard 

en/of de tenaamstellingscode, in uw auto achtergelaten. 

• Als u de auto niet of niet goed kunt gebruiken. 

• Als de auto minder waard is geworden na een reparatie. 

• Als u de auto niet kunt gebruiken omdat de auto in beslag genomen is. 

• Als de schade ontstaat terwijl de auto in beslag genomen is. 

• Als de schade ontstaat door hitte, kou of bevriezing. Behalve als dit komt door schade die wel 

verzekerd is. 

• Als het om schade gaat aan geluidsapparatuur, navigatiesystemen en mobiele telefoons die niet in 

de fabriek zijn ingebouwd én niet zijn opgegeven als te verzekeren accessoires.(zie artikel 20-02.2) 

• Schade als gevolg van een door verzekerde opzettelijk of roekeloos handelen of nalaten. 

• Als het gaat om schade aan apparaten die volgens de wet niet zijn toegestaan. Bijvoorbeeld 

waarschuwingssystemen voor flitspalen. 

 

 
8. Hoeveel betalen wij? 

Hebt u schade waarvoor wij betalen? Dan betalen we nooit meer dan de bedragen op de polis. 

Het hangt van een aantal dingen af hoeveel we betalen. Bijvoorbeeld: 

• Is de auto gestolen of alleen beschadigd? 

• Wat is de waarde van de auto? 

• Wat kost de reparatie? 

• Wat is de leeftijd van de auto? 

 

Hieronder leggen we uit hoeveel we in verschillende situaties betalen. Op uw polis staat welk bedrag u 

per schade zelf moet betalen: uw eigen risico. Dit eigen risico is niet van toepassing op ruitreparatie 

(harsinjectie) door een aangesloten reparateur. Dit eigen risico wordt verhoogd met 250 euro als u de 

schade laat herstellen of bijvoorbeeld een ruit laat vervangen of repareren door een bedrijf waar wij 

niet mee samenwerken. U dient altijd van te voren toestemming aan ons te vragen voor reparatie, 

zodat u van te voren op de hoogte bent van het feit of de reparatie door een met ons samenwerkende 

hersteller wordt uitgevoerd of door een niet met ons samenwerkende hersteller  

 

Er is een standaard eigen risico van 500 euro voor auto’s (o.a. cabrio’s) met een softtop/ stoffen 

sunroof/ stoffen dak; voor schade aan het softtop/ stoffen sunroof/ stoffen dak zelf als ook de 

eventuele gevolgschade aan de rest van de auto. 

 
a. Wat betalen wij maximaal als uw auto weg is? 

Is uw auto gestolen of verduisterd? Of is hij weg door joyriding of oplichting? Dan krijgt u het bedrag 

dat de auto waard was direct voor de schade. We betalen pas als u de auto 30 dagen na de aangifte 

bij de politie nog steeds niet terug heeft. In deze periode mogen wij de auto terugeisen van de persoon 

bij wie we de auto vinden. Als wij aan u betalen, moet u ons eerst eigenaar maken. 

 
b. Wat betalen we maximaal als uw auto schade heeft en u de aanschafwaarde- of nieuwwaarde- 

regeling niet heeft meeverzekerd of deze is verlopen? 

Heeft uw auto schade en heeft u de aanschafwaarde- of nieuwwaarderegeling niet meeverzekerd of 

is deze verlopen? Dan kijken we eerst of de auto het nog waard is om gerepareerd te worden. 

We berekenen dat met het verschil tussen de twee waardes hieronder. Een onafhankelijk deskundige 

bepaalt deze waardes. 

 

1. De waarde van de auto direct voordat de schade ontstond. Dat is de dagwaarde. 

2. De waarde van de auto direct nadat de schade ontstond. 

Nu zijn er drie mogelijkheden: 

(1) Als u met uw Volvo een officiële Volvo dealer of een via de Volvo dealer ingeschakeld VES-

erkend (Volvo Erkend Schadehersteller) schadeherstelbedrijf inschakelt. Dan mag u de auto 
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laten repareren tot maximaal de dagwaarde van uw auto direct voordat de schade ontstond. 

Tenzij de auto op basis van totaal verlies wordt afgehandeld (zie punt 3) in dat geval gaat 

afhandeling volgens punt (3) voor punt (1) 

Als u met een ander merk dan Volvo via een officiële Volvo dealer of via de Volvo dealer 

ingeschakeld VES-erkend hersteller of een ABS-schadehersteller of Schadenet autohersteller 

inschakelt dan mag u de auto laten repareren tot maximaal de dagwaarde van uw auto direct 

voordat de schade ontstond. Tenzij de auto op basis van totaal verlies wordt afgehandeld (zie 

punt 3) in dat geval gaat afhandeling volgens punt (3) voor punt (1) 

(2) Laat u uw Volvo niet repareren door een officiële Volvo dealer of via een door de Volvo dealer 

ingeschakeld VES-erkend (Volvo Erkend Schadehersteller) schadeherstelbedrijf herstellen en 

de reparatiekosten zijn kleiner dan het verschil tussen de waarde direct voor en direct na de 

schade, dan betalen wij 75% van de reparatiekosten. Wij betalen ook 75% van de reparatie- 

kosten als u de auto niet laat repareren. 

Laat u een ander merk dan Volvo niet via een officiële Volvo dealer of niet via een door de Volvo 

dealer ingeschakeld VES-erkend hersteller of niet via een ABS-schadehersteller of niet via 

Schadenet autohersteller herstellen en de reparatiekosten zijn kleiner dan het verschil tussen de 

waarde direct voor en direct na de schade, dan betalen wij 75% van de reparatiekosten. Wij 

betalen ook 75% van de reparatie- kosten als u de auto niet laat repareren. 

(3) De schade wordt behandeld op basis van totaal verlies. Dit kan als herstel niet meer mogelijk is 

of als de reparatiekosten groter of gelijk zijn aan het verschil tussen de waarde direct voor en 

direct nadat de schade ontstond. In dat geval betalen wij het bedrag dat de auto waard was 

direct voor de schade. Van dit bedrag trekken we de waarde van de onderdelen af die nog 

verkoopbaar zijn. Wij mogen de auto ook van u opeisen. We betalen dan pas als u ons 

eigenaar heeft gemaakt. 

c. Wat betalen we maximaal als uw auto schade heeft en u de aanschaf- of nieuwwaarde- 

regeling heeft meeverzekerd? 

Staat op uw polis dat u een aanschaf- of nieuwwaarderegeling heeft? Is de schade veroorzaakt 

binnen de op de polis genoemde maximale looptijd van de aanschaf- nieuwwaarderegeling? En is 

de auto op het moment van de schade 8 jaar of jonger? Dan kijken we eerst of de auto het nog 

waard is om gerepareerd te worden. We berekenen dat met het verschil tussen de twee waardes 

hieronder. 

Een onafhankelijk deskundige bepaalt deze waardes. 

1. Het bedrag waarvoor u de auto kocht. 

2. De waarde van de auto direct nadat de schade ontstond. 

 
Nu zijn er twee mogelijkheden: 

• De auto is het waard om gerepareerd te worden 

Heeft u de auto tweedehands gekocht en zijn de reparatiekosten minder dan 2/3e van 

het bedrag waarvoor u de auto kocht? 

Dan betalen we de reparatiekosten. U moet de Volvo dan wel laten repareren door een 

officiële Volvo dealer of een via de Volvo dealer ingeschakeld VES-erkend (Volvo Erkend 

Schadehersteller) schadeherstelbedrijf. Doet u dat niet? Dan betalen wij 75% van de 

reparatiekosten. 

 Als u een ander merk heeft dan Volvo dan moet u de auto wel laten repareren via een 

officiële Volvo dealer of via een door de Volvo dealer ingeschakeld VES-erkend hersteller of 

een ABS-schadehersteller of een Schadenet autohersteller. Doet u dat niet? Dan betalen wij 

75% van de reparatiekosten. 

 
Heeft u de auto nieuw gekocht en zijn de reparatiekosten minder dan: 

- t/m € 50.000,00 van de verzekerde nieuwwaarde; 2/3e van het bedrag 

- over het meerdere vanaf € 50.001 van de verzekerde nieuwwaarde; 1/2e van het bedrag 

waarvoor u de auto kocht? 

Dan betalen we de reparatiekosten. U moet uw Volvo dan wel laten repareren door een 

officiële Volvo dealer of een via de Volvo dealer ingeschakeld VES-erkend (Volvo Erkend 

Schadehersteller)schadeherstelbedrijf. Doet u dat niet? Dan betalen wij 75% van de 

reparatiekosten . 

Als u een ander merk heeft dan Volvo dan moet u de auto wel laten repareren via een officiële 

Volvo dealer of via een door de Volvo dealer ingeschakeld VES-erkend hersteller of een ABS-

schadehersteller of een Schadenet autohersteller. Doet u dat niet? Dan betalen wij 75% van 

de reparatiekosten. 
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• De auto is het niet meer waard om gerepareerd te worden. Of hij is weg. 

Heeft u de auto tweedehands gekocht en zijn de reparatiekosten meer dan2/3e van het 

bedrag waarvoor u de auto kocht? Of is de auto weg? Dan betalen wij het bedrag waarvoor u 

de auto kocht. Van dit bedrag trekken we de waarde van de onderdelen af die nog 

verkoopbaar zijn. Heeft u de auto nieuw gekocht en zijn de reparatiekosten meer dan: 

- t/m € 50.000,00 van de verzekerde nieuwwaarde; 2/3e van het bedrag 

- over het meerdere vanaf € 50.001 van de verzekerde nieuwwaarde; 1/2e van het bedrag 

waarvoor u de auto kocht? Of is de auto weg? Dan betalen wij het bedrag waarvoor u de auto 

nieuw kunt kopen. Dit bedrag mag maximaal 10% meer zijn dan wat u voor de nieuwe auto heeft 

betaald. Van dit bedrag trekken we de waarde van de onderdelen af die nog verkoopbaar zijn. 

In beide gevallen moet u ons de originele aankoopbon van een officiële dealer laten zien. 

De naam van de verzekeringnemer (bedrijf of particulier) moet op de orginele aankoopbon 

vermeld staan. Staat de verzekeringnemer niet op de aankoopbon of kunt u de originele 

aankoopbon niet laten zien en is de auto het niet meer waard om gerepareerd te worden? Dan 

stelt een deskundige vast wat de auto waard was direct voor de schade. Daar doen we 10% 

bij. Dat bedrag krijgt u van ons. Van dit bedrag trekken we de waarde van de onderdelen af die 

nog verkoopbaar zijn. 

 

9. Hoe regelen wij de schade? 

Heeft uw auto schade of is de auto weg? Dan bepalen we op de volgende manieren wat de schade is: 

• In overleg met u. 

• Als de schade hoger dan 500 euro is, dan schakelen we een deskundige in. 

• U laat ons de rekening van de reparatie zien. Daarop staat precies wat ze met uw auto gedaan 

hebben. 

 

10. Bent u het niet eens met het bedrag dat wij betalen? 

Heeft onze deskundige bepaald wat we betalen bij schade en bent u het daar niet mee eens? 

Dan mag u zelf een andere deskundige vragen naar de schade te kijken. Uw en onze deskundige 

stellen dan samen de schade vast. U en wij moeten met hun beslissing akkoord  gaan.Worden uw 

deskundige en onze deskundige het niet eens over het bedrag? Dan kiezen zij samen een derde 

deskundige. Deze deskundige bepaalt een bedrag dat niet lager is dan het bedrag van onze 

deskundige en niet hoger dan het bedrag van uw deskundige. We gebruiken dan het bedrag dat 

deze derde deskundige noemt. Deze deskundigen moeten lid zijn van het NIVRE, op deze 

manier weten wij en u zeker dat de deskundigen de juiste opleidingen hebben gevolgd en up-to-

date qua kennis en kunde blijven. 

 

Wij betalen de kosten van de derde deskundige en onze deskundige. De kosten van inschakeling van 

uw deskundige en een eventueel derde deskundige worden altijd vergoed tot de kosten van inschakeling 

van de eigen deskundige. Indien de kosten van uw deskundige en de eventuele derde deskundige meer 

bedragen dan de kosten van de eigen deskundige, zal het meerdere worden getoetst aan de 

redelijkheid. Deze deskundigen moeten lid zijn van het NIVRE, op deze manier weten wij en u zeker dat 

de deskundigen de juiste opleidingen hebben gevolgd en up-to-date qua kennis en kunde blijven. 

 

 

 

 

11. Wanneer laten wij schade niet door anderen terugbetalen? 

Als wij voor schade hebben betaald, laten wij die soms door anderen terugbetalen. Maar in de 

volgende situaties vragen wij anderen niet om terug te betalen: 

• Als de schade is veroorzaakt door anderen die toestemming van u hadden om in de auto te rijden of 

mee te rijden. Ook hun erfgenamen hoeven schade niet terug te betalen. 

• Als anderen tijdens hun werk schade veroorzaken terwijl zij van u in de auto mochten rijden of 

meerijden. Wij vragen hun werkgever dan niet om de schade terug te betalen. 
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