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Van deze algemene voorwaarden kan worden afgeweken waarbij de navolgende voorrangsregels gelden: 

 

1. polistekst, gaat voor; 

2. aanvullende c.q. bijzondere voorwaarden, gaan voor; 

3. clausules gaan voor; 

4. algemene voorwaarden. 

 

 

Deze overeenkomst beantwoordt – tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen - aan het vereiste van 

onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door verzekerde of een derde geleden schade op 

vergoeding waarvan jegens verzekeraar respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een 

gebeurtenis danwel handelen of nalaten waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat 

daaruit voor verzekerde respectievelijk de derde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden 

nog zou ontstaan. 
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Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

1.1 Bereddingskosten 
Kosten en op geld waardeerbare opofferingen die, conform artikel 7:957 BW, verbonden aan maatregelen die door of 

namens verkeringnemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het ophanden zijn van de 

verwezenlijking van schade te voorkomen of om schade als gevolg van de verwezenlijking van het risico te beperken. 

Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde 

maatregelen worden ingezet. 

 

1.2 DSV Assurantiegroep B.V. 
De registermakelaar die heeft bemiddeld bij de totstandkoming van deze verzekering. 

 

1.3 Verzekeraars 
Zij die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor zijn aandeel in het verzekerde bedrag. 

 

1.4 Verzekerde 
De natuurlijke of rechtspersoon die als zodanig op het polisblad is vermeld. Verzekerde wordt geacht tevens 

verzekeringnemer te zijn, tenzij op het polisblad een ander als verzekeringnemer wordt genoemd. 

 

1.5 Verzekeringnemer 
De natuurlijke of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan. Verzekeringnemer wordt bovendien geacht 

(één van de) verzekerde(n) te zijn. 

 

 

Artikel 2 PREMIEGRONDSLAG EN ONDERVERZEKERING 

 

2.1 Verzekeringnemer is verplicht jaarlijks een opgave te verstrekken van de bruto jaaromzet over het afgelopen boekjaar 

door middel van een verklaring van een onafhankelijke deskundige op basis waarvan verzekeraars de premie voor het 

komende verzekeringsjaar zullen vaststellen. Deze opgave dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk twee maanden na 

goedkeuring van de deskundige te geschieden. 

 

2.2 Over het afgelopen verzekeringsjaar zal geen premieverrekening plaatsvinden. 

 

2.3 Indien verzekeringnemer deze verplichting niet nakomt zal de premie automatisch per de eerstkomende 

premievervaldag worden verhoogd met 10%. Indien verzekeringnemer deze verplichting voor de tweede maal niet nakomt 

heeft de verzekeraar het recht de verzekering, met in acht name van de opzegtermijn, de verzekering per de eerstkomende 

premievervaldatum te beëindigen. 

 

2.4 Verzekeraars zullen zich niet beroepen op onderverzekering en de schade vergoeden tot maximaal het verzekerde 

bedrag. 

 

 

Artikel 3 PREMIE- EN SCHADEBETALING  
 

3.1 Aanvullende begripsomschrijvingen 
 

3.1.1 Premie 
Onder premie wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan de met de verzekering verband houdende overige 

verschuldigde bedragen. 

 

3.1.2 Verzekerde 
Onder verzekerde wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan verzekeringnemer alsmede ieder ander die de 

premie verschuldigd is. 



 

  

  

  

Pagina 4 van 48 

 

All-In Polis (2018-1) 

 

3.2 Premiebetaling 
3.2.1 DSV Assurantiegroep B.V. neemt op zich de premie als eigen schuld aan de verzekeraars te zullen voldoen op het 

moment dat deze krachtens de verzekeringsovereenkomst wordt verschuldigd door de verzekerde. Tenzij uitdrukkelijk 

anders is of wordt overeengekomen zal betaling van de premie door DSV Assurantiegroep B.V. plaatsvinden door 

creditering van verzekeraars in rekening-courant voor de krachtens de verzekeringsovereenkomst door de verzekerde 

verschuldigde premie, op welk moment de verzekerde jegens verzekeraars zal zijn gekweten. 

 

3.2.2 Verzekerde is gehouden de premie aan DSV Assurantiegroep B.V. te vergoeden. Ingeval de verzekering via een 

tweede tussenpersoon is gesloten en de verzekerde aan deze tweede tussenpersoon heeft betaald, is de verzekerde door deze 

betaling tegenover DSV Assurantiegroep B.V. eerst gekweten, wanneer deze tweede tussenpersoon aan DSV 

Assurantiegroep B.V. de premie heeft vergoed. 

 

3.2.3 Onverminderd de aansprakelijkheid van verzekerde tot betaling van de verschuldigde premie aan DSV 

Assurantiegroep B.V, zal de verzekering slechts van kracht zijn voor de termijn waarvoor de premie aan DSV 

Assurantiegroep B.V. is betaald alsmede voor de termijn, waarvoor DSV Assurantiegroep B.V. verzekerde krediet heeft 

verleend. Verzekerde zal bij de interpretatie hiervan geacht worden krediet te hebben gehad, tenzij hem dit schriftelijk is 

opgezegd. 

 

3.2.4 Door het totstandkomen van de verzekering is DSV Assurantiegroep B.V. door verzekerde onherroepelijk gemachtigd 

verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst te ontslaan indien de verzekerde of, 

ingeval de verzekering via een tweede tussenpersoon is gesloten, deze tweede tussenpersoon nalaat de premie aan DSV 

Assurantiegroep B.V. te voldoen. DSV Assurantiegroep B.V. zal verzekeraars niet van hun verplichtingen ontslaan zonder 

verzekerde vooraf schriftelijk van zijn voornemen in kennis te hebben gesteld. 

 

3.2.5 In geval de verzekerde in staat van faillissement of surseance van betaling geraakt eindigt het onder 3.2.3. genoemde 

krediet onmiddellijk en zijn verzekeraar(s) ontslagen van hun verplichtingen uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst 

als hiervoor onder 3.2.4. genoemd. Deze rechtsgevolgen  treden in door het enkele uitspreken van het faillissement  of de 

surseance zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. De curator of bewindvoerder is gedurende een maand na de 

datum van het uitspreken van het faillissement of de surseance, of, indien dit later is, tot 14 dagen nadat DSV 

Assurantiegroep B.V. hem over het vervallen van het krediet, het ontslag van de verzekeraar(s) van hun verplichtingen en 

van  de bevoegdheid tot eventueel doen herleven van de dekking in kennis heeft gesteld, bevoegd om de dekking te laten 

herleven, ook ten aanzien van na de datum van faillissement of surseance gevallen schaden, indien en voor zover hij de 

totaal verschuldigde premie heeft betaald. 

 

 

Artikel 4 SCHADE-UITKERINGEN EN PREMIERESTITUTIES 

 

4.1 Tenzij de rechthebbende anders wenst en dit vooraf schriftelijk aan verzekeraars heeft medegedeeld zal DSV 

Assurantiegroep B.V. verzekeraars in rekening-courant voor de verschuldigde schade-uitkeringen en premierestituties 

debiteren. 

Verzekeraars zullen daardoor zijn gekweten, zodra de schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn ontvangen, 

respectievelijk met hem zal zijn verrekend in overeenstemming met de wet, dan wel met een tussen hem en DSV 

Assurantiegroep B.V. bestaande regeling. 

Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan DSV Assurantiegroep B.V. en deze in gebreke blijft om 

deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraars de schadepenningen van DSV Assurantiegroep B.V. 

terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden aangesproken door de rechthebbende. 

Indien DSV Assurantiegroep B.V. de van de verzekeraars ontvangen schadepenningen heeft doorbetaald aan de tweede 

tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor doorbetaling zorg te dragen, zal DSV Assurantiegroep B.V. de 

schadepenningen van de tweede tussenpersoon kunnen terugvorderen indien hij hetzij door de rechthebbende wordt 

aangesproken tot rechtstreekse betaling, hetzij de verzekeraars die schadepenningen van DSV Assurantiegroep B.V. 

terugvorderen, zoals in dit lid voorzien.  
 

4.2 DSV Assurantiegroep B.V. zal de schade-uitkeringen en premierestituties aan de rechthebbende afdragen. DSV 

Assurantiegroep B.V. is evenwel tot niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat resteert na verrekening van deze 

schade-uitkeringen en premierestituties met ten tijde van het ontstaan van de afdrachtverplichting al dan niet opeisbare, 

doch reeds vaststaande vorderingen op verzekerde uit hoofde van welke verzekering ook. 

Deze verrekening zal evenwel niet plaatsvinden bij verzekeringen die aan order of toonder zijn gesteld, tenzij de 

verzekeringnemer tot de uitkering is gerechtigd en bij verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen. Indien op het recht op 

uitkering een pandrecht rust als bedoeld in artikel 3:229 BW, ofwel een voorrecht als bedoeld in artikel 3:283 BW, alsook 
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in geval van een onverplichte verzekering tegen aansprakelijkheid, zal de verrekening zich niet verder uitstrekken dan tot 

hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is terzake van de verzekering waarop de uitkering wordt gedaan.  

 

4.3 Aanspraken van benadeelde derden tot vergoeding van personenschade zullen worden behandeld en afgewikkeld met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW. 

 

 

Artikel 5 MEDEDELINGEN & MEDEDELINGSPLICHT 
 

5.1 Verzekeraars en verzekerde(n) kunnen alle voor elkaar bestemde mededelingen rechtsgeldig aan DSV Assurantiegroep 

B.V. doen. 

 

5.2 Alle mededelingen van DSV Assurantiegroep B.V. aan verzekerde(n) kunnen rechtsgeldig aan het laatste aan hem 

bekend gemaakte adres van de op het polisblad vermelde verzekerde(n) geschieden. 

 

5.3 Het bepaalde in artikel 7:928 lid 2 en 3 BW is niet van toepassing op de mededelingsplicht van verzekeringnemer bij 

het sluiten van de onderhavige verzekering. 

 

5.4 Verzekeraars zullen uitsluitend een beroep doen op artikel 7:928 tot en met 7:930 BW in geval van opzet tot misleiding 

door verzekeringnemer. 

 

5.5 Door gehele of gedeeltelijke oversluiting van een aandeel van een verzekeraar ontstaan ten aanzien van de 

mededelingsplicht van verzekerde voor de overnemende verzekeraar geen nieuwe rechten. De rechten van de 

oorspronkelijke verzekeraar dienaangaande gaan evenwel onverminderd over op de overnemende verzekeraar. 

 

 

Artikel 6 TO FOLLOW. 

 

De op de assuradeurenverdeling vermelde volgverzekeraars zullen de bovenstaande verzekeraar (leader) in alles volgen. 

 

 

Artikel 7 REGRES 

 

7.1 In afwijking van het bepaalde in art. 7:962 lid 1 BW nemen verzekeraars, indien verzekeringnemer dit verlangt en 

degene op wie regres wordt gepleegd niet verzekerd is, geen regres op de leverancier en/of bij verzekerde betrokken derden 

behoudens die gevallen dat er sprake is van opzet of roekeloosheid. 

 

7.2 In afwijking van art.7:962 lid 3 tweede zin BW nemen verzekeraars geen regres op verzekeringnemer en/of verzekerde, 

tenzij verzekeringnemer en/of verzekerde de schade heeft/hebben veroorzaakt met opzet in de zin van de deze verzekering. 

 

 

 

Artikel 8 CUMULATIE EIGEN RISICO`S 

 

Indien meerdere eigen risico’s onder één of meerdere onderdelen van deze verzekering van toepassing zijn bij één schade 

dan zullen deze niet cumuleren. Het hoogste eigen risico zal in mindering worden gebracht. 

 

 

Artikel 9 VERJARING  

 

9.1 Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de 

aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daar van bekend is 

geworden. 

 

9.2 De verjaring wordt gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de tot uitkering gerechtigde of de 

benadeelde. In dat geval begint een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren te lopen met de aanvang van de dag, volgende 

op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig aan degene met wie hij onderhandelt en, 

indien deze een ander is, aan de tot uitkering gerechtigde heeft medegedeeld dat hij de onderhandelingen afbreekt. 
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Artikel 10 BEGIN, DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST 
 

10.1 Begin en einde van de overeenkomst zijn beide om 0.00 uur Nederlandse tijd. 

 

10.2 Duur 

Deze overeenkomst wordt stilzwijgend met de laatst overeengekomen termijn verlengd doch voor niet langer dan 12 

maanden. 

 

10.3 Opzegging 

De overeenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 maanden. 

 

10.4 Opheffing bedrijf of beëindiging van beroep 

De verzekering eindigt voor het bedrijf of beroep op het moment dat dit bedrijf wordt opgeheven of het beroep wordt 

beëindigd. 

 

 

Artikel 11 TOEPASSELIJK RECHT 
 

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. 

 

 

Artikel 12 GESCHILLEN 
 

Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Amsterdam 

 

 

Artikel 13 ONAFHANKELIJKE KLACHTENBEHANDELING. 

 

Klachten over deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan: 

 

- Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 

 Postbus 93257 

 2509 AG Den Haag 

 
Artikel 14 PRIVACYBESCHERMING 

 

De bij de aanvraag van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen 

persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een 

privacyreglement van toepassing. 

 

 

Artikel 15 SANCTIEWET- EN REGELGEVING 

 

Verzekeraars zijn niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een 

inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het verzekeraars verboden is om krachtens deze 

verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren. 
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Artikel 1 AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris 
Alle roerende zaken, met uitzondering van goederen en van particuliere huishoudelijke inboedel.  

Motorvoertuigen voorzien van een kenteken, aanhangwagens, caravans en vaartuigen zijn alleen meeverzekerd indien dit 

op het polisblad is vermeld. 

Onder bedrijfsuitrusting/inventaris wordt mede verstaan eigendommen van directie, personeel en/of andere derden voor 

zover niet of niet voldoende elders verzekerd. 

 

1.2 Brutowinst 
De opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten, verminderd met de variabele kosten. Dit is gelijk aan de vaste kosten vermeerderd 

met de nettowinst respectievelijk verminderd met het nettoverlies. 

 

1.3 Jaaromzet 

De som van de opbrengsten van een in een kalenderjaar verkochte goederen en verrichtte diensten exclusief de BTW. 

 

1.4 Europa 
De landen van de Europese Unie, Andorra, (Turks) Cyprus, IJsland, Kanaaleilanden, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, 

San Marino en Zwitserland. 

 

1.5 Extra kosten 
De kosten die worden gemaakt om de bedrijfsschade te beperken. 

 

1.6 Gebouw  
De op het polisblad omschreven onroerende zaak met al wat daartoe bestemd is dan wel volgens verkeersopvatting daarvan 

deel uitmaakt. Voor zover niet voor afzonderlijke bedragen verzekerd, zijn in de omschrijving alle bouwsels begrepen, die 

naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven.  

De funderingen zijn alleen meeverzekerd indien dit op het polisblad is vermeld. 

 

1.7 Gevaarsobjecten 
De gebouwen, glas, vitrines en lichtreclame, bedrijfsuitrusting/inventaris en/of goederen in de gebouwen op het (de) in het 

polisblad omschreven adres(sen). 

 

1.8 Glas, vitrines en lichtreclame 

Glas, vitrines en lichtreclame, waaronder mede begrepen: versieringen, belettering, gebogen glas, speciaal bewerkt of 

vervaardigd glas, glas in lood, geëtst glas, gebrandschilderd glas, gezandstraald glas en eventuele andere bijzondere 

glassoorten, alsmede glas in windschermen, terreinafscheidingen e.d, liggend glas, en hard- en volglazen deuren, aanwezig 

in of op de gebouwen op het (de) in het polisblad omschreven adres(sen). 

 

1.9 Goederen 
Grond- en hulpstoffen, halffabrikaten, eindproducten, goederen in bewerking en emballage. 

 

1.10 Herbouwwaarde 
Het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelfde locatie en naar constructie en indeling 

gelijkwaardig - onmiddellijk na de gebeurtenis. 

 

1.11 Herinvestering 
Het aanwenden van de schadevergoeding voor herstel, (her)bouw en/of aanschaf van zaken als bedoeld in artikel 1.1 en/of 

1.7 ter voortzetting van het bedrijf, beroep, andere activiteiten of functie vallende binnen de op het polisblad weergegeven 

omschrijving. 

 

1.12 Huurderbelang 
De kosten door verzekerde als huurder gemaakt ter verbetering of aanpassing van het gehuurde gebouw of de gehuurde 

ruimten. 

 

1.13 Indexering 
Automatische en ononderbroken aanpassing van het verzekerde bedrag aan de overeengekomen index. 
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1.14 Jaarbedrag 
De brutowinst over de periode van één jaar. 

 

1.15 Kostprijs 

Het bedrag dat is benodigd voor de aanschaf van grondstoffen, vermeerderd met de toegevoegde waarde. 

 

1.16 Nieuwwaarde 
Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. 

 

1.17 Opruimingskosten 

De kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van de verzekerde gevaarsobjecten, die niet reeds 

in de in artikel 9.1.1 bedoelde vaststelling zijn begrepen en die het noodzakelijk gevolg zijn van een onder deze verzekering 

gedekte schade. 

 

1.18 Reconstructiekosten 

De gedurende de schadevergoedingstermijn gemaakte kosten om administratieve en financiële gegevens, tekeningen, e.d., 

die voor de voortgang van het bedrijf noodzakelijk zijn - ongeacht op welke wijze deze zijn vastgelegd - te reconstrueren, 

reproduceren en opnieuw in de administratie van verzekerde op te nemen. 

 

1.19 Schadevergoedingstermijn 
Vangt aan op de dag dat de bedrijfsschade ontstaat en eindigt wanneer de bedrijfsactiviteiten niet meer worden beïnvloed 

door de schadeveroorzakende gebeurtenis/gevaar of indien dat eerder is na verloop van de in het polisblad genoemde 

maximum schadevergoedingstermijn, ongeacht de vervaldag van de verzekering. 

 

1.20 Sloopwaarde 
Het bedrag dat zou kunnen worden verkregen voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het 

gebouw, verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen. 

 

1.21 Variabele kosten 
De kosten die afhankelijk van het niveau van de bedrijfsactiviteiten toe- of afnemen.  

 

1.22 Verkoopwaarde 
Het bedrag dat bij verkoop in het normale verkeer en uitgaande van dezelfde bestemming van het gebouw - met 

uitzondering van de grond - verkregen zou kunnen worden. 

 

1.23 Vervangingswaarde 
Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken. 

 

Als er geen vervangingsmarkt bestaat dan wordt de hoogste uitkomst aangehouden van: 

- de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor technische veroudering of 

- de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor economische veroudering.  

 

Hierbij wordt rekening gehouden met de staat van onderhoud van de zaak. 

 

1.24 Zakelijk belang 

Het belang van verzekerde bij het behoud van de gevaarsobjecten uit hoofde van eigendom of een ander zakelijk recht of 

het dragen van het risico voor het behoud daarvan. 

 

 

 

Artikel 2 OMVANG VAN DE DEKKING 

 

2.1 Verzekerd wordt het zakelijk belang tegen schade als vermeld in artikel 2.1.1 en 2.1.2 indien en voor zover de schade 

het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit 

voor verzekerde schade was ontstaan dan wel nog zou ontstaan. 

 

2.1.1 Zaakschade 
Schade aan of verlies van de op het polisblad genoemde verzekerde gevaarsobjecten die is veroorzaakt door de in artikel 

2.2 genoemde gevaren/gebeurtenissen, ongeacht of deze gevaren/gebeurtenissen zijn veroorzaakt door de aard of een 

gebrek van de verzekerde gevaarsobjecten.  
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Schade aan of verlies van de verzekerde gevaarsobjecten ongeacht door welke oorzaak - behoudens de in artikel 2.4 

genoemde uitsluitingen - is gedekt als die oorzaak het directe gevolg is van een verzekerd gevaar/gebeurtenis, onverschillig 

waar dit heeft plaatsgevonden. 

 

2.1.2 Bedrijfsschade 
De vermindering van de brutowinst – onder aftrek van de eventuele besparingen - van het op het polisblad omschreven 

bedrijf van verzekerde, die gedurende de schadevergoedingstermijn is opgetreden, als gevolg van schade aan of verlies van 

de gevaarsobjecten tijdens de duur van deze verzekering ontstaan, veroorzaakt door de in artikel 2.2. genoemde 

gevaren/gebeurtenissen, ongeacht of deze gevaren/gebeurtenissen zijn veroorzaakt door de aard of een gebrek van het 

gevaarsobject.  

Bedrijfsschade als gevolg van schade aan of verlies van de gevaarsobjecten ongeacht door welke oorzaak - behoudens de in 

artikel 2.4 genoemde uitsluitingen - is gedekt als die oorzaak het directe gevolg is van een verzekerd gevaar/gebeurtenis, 

onverschillig waar dit heeft plaatsgevonden. 

 

2.2 Gevaren/gebeurtenissen: 
 

2.2.1 Brand 
Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard dat in staat is zich uit eigen kracht 

voort te planten. 

 

Derhalve is onder andere geen brand: 

-  zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; 

-  doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 

-  oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 

 

2.2.2 Ontploffing 
Onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, met inachtneming 

van het volgende. 

 

Voor de vaststelling of sprake is van een ontploffing dient het volgende onderscheid te worden gemaakt. 

 

2.2.2.1 Binnen een vat 

Binnen een - al dan niet gesloten – vat dient een opening in de wand van het vat te zijn ontstaan door de druk van de zich 

daarin bevindende gassen of dampen en door die opening de druk binnen en buiten het vat plotseling aan elkaar gelijk zijn 

geworden.  

 

Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn respectievelijk of die al dan niet voor de ontploffing aanwezig waren, is niet 

relevant. 

 

2.2.2.2 Buiten een vat  

Buiten een vat moet die krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn van een scheikundige reactie. 

 

Onder ontploffing wordt niet verstaan implosie. 

 

2.2.3 Lucht- en ruimtevaartuigen 
Het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan 

verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp. 

 

2.2.4 Blikseminslag 

Schade aan elektrische en elektronische apparatuur door overspanning/inductie dan wel bedrijfsschade als gevolg daarvan 

is slechts verzekerd indien sporen van blikseminslag in of aan het object waarin deze zaken aanwezig zijn, worden 

aangetroffen.  

 

2.2.5 Overspanning/inductie 
Door bliksemontlading anders dan begrepen onder artikel 2.2.4.  

 

2.2.6 Storm 
Een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde. 

 

Als de windsnelheid zich afwisselend boven en onder de 14 meter per seconde beweegt, dan wordt voor de vaststelling van 

het aantal malen dat het eigen risico van toepassing is, de periode vanaf het moment dat de windsnelheid voor het eerst 14 
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meter per seconde is tot het begin van een periode van ten minste 24 achtereenvolgende uren waarbinnen de windsnelheid 

10 meter per seconde of minder is geweest, als één gebeurtenis beschouwd. 

 

2.2.7 Luchtdruk 
Als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht- en ruimtevaartuigen en het doorbreken van de geluidsbarrière. 

 

2.2.8 Water, stoom, blusmiddel, atmosferische neerslag 

2.2.8.1 water, stoom of blusmiddel gestroomd of overgelopen uit binnen of buiten het gebouw gelegen leidingen of daarop 

aangesloten toestellen respectievelijk installaties van waterleiding, centrale verwarming, gebouwgebonden airconditioning, 

sprinklers e.d. als gevolg van het springen door vorst, breuk, verstopping of een ander plotseling optredend defect. 

In geval van schade aan de verzekerde gevaarsobjecten door een van deze gevaren/gebeurtenissen worden tevens vergoed 

de kosten van: 

- het opsporen van de breuk of defect aan de leiding en het daarmee verband houdende herstelwerk aan muren, vloeren, 

en andere onderdelen van het gebouw; 

- het herstel van de beschadigde leidingen, installaties, en toestellen bij springen door vorst; 

Althans voor zover deze kosten voor rekening van de verzekerde komen en die kosten niet op een andere polis gedekt zijn 

of gedekt zouden zijn als de dekking die dit artikel verleent niet zou bestaan. 

2.2.8.2 Atmosferische neerslag en smeltwater voor verzekerde, onvoorzien het gebouw binnengekomen, mits niet 

binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken. Tevens is verzekerd schade aan het verzekerde gebouw door 

hagel. Uitgesloten is: 

- schade door vochtdoorlating van muren 

- schade door slecht onderhoud van het gebouw 

- schade als gevolg van druk op het gebouw, anders dan verzekerd volgens artikel 2.2.8.3 

Niet vergoed worden de reparatiekosten van daken, dakgoten en regenwaterafvoerpijpen. 

2.2.8.3 Druk op het gebouw door atmosferische neerslag of smeltwater 

2.2.8.3.1 Behoudens het bepaalde in artikel 2.2.8.3.3, geldt de dekking volgens lid 2.2.8.3 uitsluitend: 

a.  indien het gebouw voor wat betreft de dragende constructie, de dakconstructie en de afvoersystemen voor 

atmosferische neerslag voldoet aan de voor het gebouw, mede gezien het gebruik ervan, geldende wet-en regelgeving 

én 

b.  indien het gebouw meer dan 10 jaar vóór de gebeurtenis voor het eerst werd opgeleverd: de verzekerde kan aantonen 

dat de dakconstructie, het dak en de afvoersystemen voor atmosferische neerslag van het gebouw binnen 10 jaar vóór 

het optreden van het gevaar/gebeurtenis door een terzake deskundig bedrijf zijn geïnspecteerd op basis van de op dat 

moment voor het gebouw van toepassing zijnde wet- en regelgeving én de door dit bedrijf geadviseerde acties 

teneinde te voldoen aan deze wet- en regelgeving zijn uitgevoerd. 

2.2.8.3.2 Uitgesloten is schade door slecht onderhoud van het gebouw 

2.2.8.3.3 De bepalingen onder 2.2.8.3.1 a. en b. zijn niet van toepassing voor de gebruiker van het gebouw die niet 

verantwoordelijk is voor de daar bedoelde inspectie, en die niet is de eigenaar van het gebouw of gelieerd is aan de eigenaar 

van het gebouw. 

2.2.8.4 Water en de overige inhoud van aquaria door breuk of defect daarvan. Ook worden de kosten van herstel van de 

aquaria en de inrichting daarvan vergoed. 

 

2.2.9 Diefstal 
Diefstal van tot het verzekerde gebouw behorende materialen, alsmede de beschadiging van dat gebouw als gevolg daarvan 

en de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade, dit laatste ongeacht of het gebouw verzekerd is. 

 

2.2.10 Inbraak 
Inbraak, diefstal of poging daartoe, waarbij de dader het gebouw, waarin zich de verzekerde gevaarsobjecten bevinden, is 

binnengedrongen of getracht heeft binnen te dringen, door middel van braak van buitenaf aan bedoeld gebouw of een 

daarmee binnenshuis gemeenschap hebbend gebouw, alsmede de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade, dit laatste ongeacht 

of de gevaarsobjecten zijn verzekerd. 

Als in het gebouw meerdere bedrijven, instellingen e.d. zijn gevestigd dan is aan het hierboven gestelde voldaan indien de 

dader het bij verzekerde in gebruik zijnde perceelsgedeelte door middel van braak is binnengedrongen of getracht heeft 

binnen te dringen. 

 

2.2.11 Vandalisme 
Nadat de dader het gebouw wederrechtelijk binnengedrongen is. 

 

Deze dekking geldt niet voor gebouwen of gedeelten daarvan die buiten gebruik zijn gesteld. 

 

2.2.12 Afpersing en/of beroving 
mits vergezeld van geweld of bedreiging. 
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2.2.13 Glasbreuk 

 

2.2.13.1 Het glas zelf, met uitzondering van spiegels en wandversieringen, is uitgesloten. 

 

2.2.13.2 voor zover dit specifiek op het polisblad is aangetekend, is aanvullend meeverzekerd: de schade aan of verlies van 

glas, vitrines en lichtreclame door: breuk, lek- en blindslaan. 

Tevens worden vergoed de (meer-) kosten van noodvoorzieningen. 

 

Niet gedekt is schade: 

- als gevolg van verplaatsing, verandering, bewerking, versiering van het glas; 

- tijdens werkzaamheden aan de sponningen of de omlijsting, dan wel tijdens aanbouw aan, verbouwing of reparatie 

alsmede verzakking van het gebouw of een deel daarvan. 

 

2.2.14 Aanrijding, aanvaring en als gevolg daarvan afgevallen of uitgestroomde lading 
Niet gedekt is  schade aan of het verlies van het voer-, vaartuig respectievelijk de lading die de schade veroorzaakt noch de 

bedrijfsschade die daarvan het gevolg is. 

 

2.2.15 Olie en andere vloeistoffen 
Gestroomd of gelekt uit vast opgestelde verwarmings- of kookinstallaties of de daarbij behorende leidingen en tanks als 

gevolg van breuk, verstopping of een ander plotseling optredend defect 

 

2.2.16 Rook en roet 
Plotseling uitgestoten door een op een afvoerkanaal aangesloten verwarmings- of kookinstallatie. 

 

2.2.17 Storing in of uitval van koel- en diepvrieskasten respectievelijk -kisten 

Deze dekking geldt alleen voor verzekerde inhoud van deze kasten of kisten. 
 

2.2.18 Het omvallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes, bomen, vlaggen-, licht- en 

zendmasten, en/of het losraken van delen daarvan 
Indien de hierboven genoemde zaken zijn verzekerd, is niet gedekt schade aan of verlies van deze zaken noch de 

bedrijfsschade die daarvan het gevolg is tenzij deze schade is veroorzaakt door een ander  verzekerd gevaar/gebeurtenis. 

 

2.2.19 Kappen en/of snoeien van bomen 
 

2.2.20 Bijtende stoffen 
Voor zover niet ontstaan als gevolg van reiniging, reparatie, vernieuwing of productiefouten. 

 

2.2.21 Werkstaking 
Het door een aantal werknemers in een onderneming, gemeenschappelijk niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van het 

legitiem opgedragen werk. 

 

2.2.22 Relletjes of opstootjes 
Incidentele collectieve geweldsmanifestaties. 

 

2.2.23 Meteorieten 
 

2.2.24 Aardverschuiving 
 

2.2.25 Paarden en vee 

 

2.3 Onbereikbaarheid, storing nutsvoorzieningen 

Bedrijfsschade is ook verzekerd indien veroorzaakt door: 

2.3.1 het onbereikbaar zijn van het gevaarsobject als gevolg van schade aan of verlies van naburige zaken door een 

verzekerd gevaar/gebeurtenis. 

 

2.3.2 een storing in de levering van elektriciteit, gas of water als gevolg van schade aan of verlies van: 

- het electriciteitsproductie- of distributiebedrijf, waaronder begrepen onderstations, schakelstations en 

transformatorhuizen; 

Uitgesloten is bedrijfsschade indien de storing het gevolg is van schade aan of verlies van pijpen, leidingen, 
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hoogspanningsmasten en kabels met alle aan- en toebehoren die zich bevinden tussen het leverende nutsbedrijf en het in 

het polisblad genoemde gevaarsobject. 

- voedings-, compressor-, meet-, regel-, meng-, afgifte- of reduceerstations in gebruik bij het gasproductie- of een 

gasdistributiebedrijf respectievelijk aan de leidingen, afsluiters, reduceerkasten tussen de hiervoor genoemde stations en 

het bedrijf van verzekerde; 

- het waterleidingbedrijf, waaronder begrepen pompstations en tussenstations; 

door een verzekerd gevaar/gebeurtenis, mits de bedrijfsstagnatie langer dan zes uur achtereen duurt. 

 

2.4 Uitsluitingen: 

 

2.4.1 Molest 
Van de verzekering is uitgesloten zaak- respectievelijk bedrijfsschade veroorzaakt door of ontstaan uit molest: 

- gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere daarmee vergelijkbare partijen elkaar, of de één de ander, met 

militaire machtsmiddelen bestrijden; 

- het gewapend optreden van militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van internationale organisaties zoals de 

Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdrags Organisatie of de West-Europese Unie wordt ook hieronder verstaan; 

- burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewapende strijd tussen inwoners van dezelfde staat waarbij een 

belangrijk deel van de inwoners van die staat is betrokken; 

- opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat dat is gericht tegen het openbaar gezag; 

- binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen 

binnen een staat voordoen; 

- oproer: een min of meer georganiseerde, plaatselijke gewelddadige beweging die is gericht tegen het openbaar gezag; 

- muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van een gewapende macht die is gericht 

tegen het gezag waaronder zij zijn gesteld. 

 

2.4.2 Atoomkernreactie 
Van de verzekering is uitgesloten zaak- respectievelijk bedrijfsschade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende 

uit atoomkernreactie, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie 

waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. 

 

De uitsluiting terzake van atoomkernreacties geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden die zich buiten een 

kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, 

landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat de benodigde vergunning(en) voor 

vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door de overheid moet(en) zijn afgegeven. 

Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. 

 

Onder ‘wet’ wordt verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere 

wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. 

 

Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet. 

 

2.4.3 Aardbeving, vulkanische uitbarsting 
Van de verzekering is uitgesloten zaak- respectievelijk bedrijfsschade veroorzaakt door aardbeving of vulkanische 

uitbarsting. Bij schaden die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de 

gevaarsobjecten de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen, 

dat de schade niet aan die verschijnselen is toe te schrijven. 

 

2.4.4 Overstroming 
Van de verzekering is uitgesloten zaak- respectievelijk bedrijfsschade veroorzaakt door overstroming ten gevolge van het 

bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen ongeacht of deze overstroming werd 

veroorzaakt door storm. 

Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming. 

 

2.4.5 Onbewerkte edele metalen, ongezette edelgesteenten, geld en geldswaardig papier 
Van de verzekering is uitgesloten schade aan of verlies van onbewerkte edele metalen, ongezette edelgesteenten, geld en 

geldswaardig papier, behoudens het bepaalde in artikel 4.8.1.  

 

2.4.6 Bedrijfsschade zonder relatie met de gebeurtenis 
Van de verzekering is uitgesloten bedrijfsschade die ook ontstaan zou zijn als de schade aan of het verlies van het 

gevaarsobject door een gedekt gevaar/gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden. 
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2.4.7 Boeten 
Van de verzekering is uitgesloten bedrijfsschade als gevolg van boeten ten gevolge van contractbreuk, vertraagde 

uitvoering van opdrachten of het niet uitvoeren van opdrachten.  

 

2.4.8 Afschrijving van debiteuren 
Van de verzekering is uitgesloten bedrijfsschade als gevolg van afschrijving van debiteuren. 

 

 

Artikel 3 DEKKING NABIJ HET GEBOUW EN ELDERS BINNEN EUROPA 

 

3.1 Deze verzekering dekt tevens zaak- respectievelijk bedrijfsschade veroorzaakt door een verzekerd gevaar/gebeurtenis 

voor zover de verzekerde bedrijfsuitrusting/inventaris en/of goederen zich bevinden: 

 

3.1.1 onder afdaken, onder overkappingen of op het terrein nabij de gebouwen op de adressen die op het polisblad genoemd 

zijn, met uitzondering van storm, water, stoom, neerslag, hagel en sneeuw. 

 

3.1.2 in eilandvitrines, -etalages of automaten nabij de gebouwen op de adressen die op het polisblad zijn genoemd, met 

uitzondering van werkstaking, relletjes of opstootjes. 

 

3.1.3 in portakabines of containers nabij de gebouwen op de adressen die op het polisblad zijn genoemd of op locaties 

binnen Europa die niet op het polisblad zijn genoemd tot maximaal € 250.000,00 per locatie. 

 

Uitgesloten is schade die: 

- op een andere polis ten behoeve van verzekerde is gedekt of gedekt zou zijn als de dekking die dit artikel biedt niet zou 

bestaan; 

- tijdens transport is ontstaan. 

Onder transport wordt tevens verstaan het laden en lossen alsmede het verblijf van de gevaarsobjecten in het 

transportmiddel, ongeacht waar dat zich bevindt. 

 

3.1.4 in gebouwen op locaties binnen Europa die niet op het polisblad zijn genoemd tot maximaal € 250.000,00 per locatie. 

 

Uitgesloten is schade die op een andere polis ten behoeve van verzekerde is gedekt of gedekt zou zijn als de dekking die dit 

artikel verleent niet zou bestaan. 

 

3.1.5 buiten gebouwen op locaties binnen Europa die niet op het polisblad zijn genoemd, tot maximaal  

€ 250.000,00 per locatie, met uitzondering van storm, water, stoom, neerslag, hagel, sneeuw, aanrijding, aanvaring en als 

gevolg daarvan afgevallen of uitgestroomde lading, werkstaking, relletjes of opstootjes. 

 

Uitgesloten is schade die: 
- op een andere polis ten behoeve van verzekerde is gedekt of gedekt zou zijn als de dekking die dit artikel biedt niet 

zou bestaan; 

- tijdens transport is ontstaan. 

Onder transport wordt tevens verstaan het laden en lossen alsmede het verblijf van de gevaarsobjecten in het 

transportmiddel, ongeacht waar dat zich bevindt. 

 

3.2 Deze verzekering dekt tevens schade aan of verlies van parkeerinstallaties, -automaten, camera’s, etc., die zich 

bevinden nabij de gebouwen op de adressen die op het polisblad zijn genoemd, door een verzekerd gevaar/gebeurtenis, met 

uitzondering van vandalisme, werkstaking, relletjes of opstootjes. 

 

3.3 Deze verzekering dekt, tot maximaal € 2.500,00 per gebeurtenis, tevens schade aan of verlies van verzekerde 

gevaarsobjecten, die zich bevinden in een afgesloten personenauto binnen de Benelux indien de dader zich door inbraak, 

waarvan aan de buitenzijde van de auto sporen zijn geconstateerd, toegang tot de auto heeft verschaft.  
 

3.4 Deze verzekering dekt tevens schade aan of verlies van afneembare delen van het verzekerde gebouw, die zich tijdelijk 

elders binnen Europa bevinden, door een verzekerd gevaar/gebeurtenis indien deze zaken zich bevinden: 

-  in gebouwen;  

-  buiten gebouwen. Echter met uitzondering van storm, water, stoom, neerslag, hagel, sneeuw, aanrijding, aanvaring, en 

als gevolg daarvan afgevallen of uitgestroomde lading, werkstaking, relletjes of opstootjes. 

 

Uitgesloten is schade die: 
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- op een andere polis ten behoeve van verzekerde is gedekt of gedekt zou zijn als de dekking die dit artikel biedt niet 

zou bestaan; 

- tijdens transport is ontstaan. 

 Onder transport wordt tevens verstaan het laden en lossen alsmede het verblijf van de verzekerde gevaarsobjecten in 

het transportmiddel, ongeacht waar dat zich bevindt. 

 

3.5 Uitgesloten is bedrijfsschade door schade aan of verlies van zaken van derden,  waardoor deze niet of minder van 

verzekerde afnemen (afnemersrisico). 

 

 

Artikel 4 VERGOEDING BOVEN HET VERZEKERDE BEDRAG 
Indien niet of niet voldoende elders verzekerd geeft deze verzekering bij een schade door een gedekt gevaar/gebeurtenis en 

boven het verzekerde recht op vergoeding van: 

 

4.1 Bereddingskosten, zo nodig tot maximaal 50% boven de verzekerde som van de betreffende locatie; 

 

4.2 Opruimingskosten tot maximaal € 125.000,00 per gebeurtenis of indien dat meer blijkt te zijn tot maximaal 10% van de 

verzekerde som, maar niet meer dan € 500.000,00; 

 

4.3 De kosten van vervoer en opslag van de verzekerde zaken, tot maximaal 10% van de verzekerde som van de 

betreffende locatie als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de gebouwen; 

 

4.4 Schade aan door verzekerde gehuurde gebouwen in geval van inbraak (art. 2.2.10) of vandalisme (art. 2.2.11) althans 

indien en voorzover deze schade ten laste komt van de verzekerde; 

 

4.5 Huurderving gedurende maximaal 52 achtereenvolgende weken indien en voorzover dit geen onderdeel is van de 

bedrijfsschadevergoeding; 

 

Als verzekerde zowel eigenaar als gebruiker van het gebouw is, dan wordt de huurderving vastgesteld op basis van de 

economische huurwaarde van het gebouw; 

 

4.6 Extra kosten die verzekerde krachtens wettelijk voorschrift of op last van de overheid moet maken, tot maximaal  

€ 25.000,00; 

 

4.7 Schade aan tuinaanleg met alles wat daartoe behoort, alsmede de bestrating indien en voor zover deze schade ten laste 

komt van verzekerde tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag; 

Uitgezonderd hiervan is schade door storm, tenzij de schade wordt veroorzaakt door het neerstorten van (onder)delen van 

het gebouw door de storm; 

 

4.8 Indien bedrijfsuitrusting/inventaris is verzekerd: 

 

4.8.1 geld en geldswaardig papier (waaronder begrepen cheques, betaalkaarten, betaalpassen, 

chipkaarten e.d.), voor zover eigendom van verzekerde en zich bevindende in de op het polisblad vermelde gebouwen tot 

maximaal € 2.500,00 per gebeurtenis; 

Buiten die gebouwen zijn deze zaken alleen verzekerd tegen afpersing en beroving; 

 

4.8.2 de kosten van het vervangen, inregelen van sloten , (computer)kaarten of verdere afsluitmiddelen, wanneer deze 

vervanging het noodzakelijke gevolg is van diefstal van sleutels, toegangskaarten etc., ongeacht of de diefstal heeft 

plaatsgevonden op de verzekerde locatie dan wel bij directieleden of bevoegde personeelsleden thuis tot maximaal  

€ 2.500,00 per gebeurtenis; 

 

4.8.3 het financieel nadeel, tot maximaal € 2.500,00 per gebeurtenis, door het als betaling van geleverde goederen en/of 

diensten in ontvangst nemen van vals geld, vals geldswaardig papier, ontvreemde of vervalste cheques, betaalkaarten, dan 

wel betaling door middel van ontvreemde of vervalste betaalpassen, chipkaarten en dergelijke. 

 

Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien bedrijfsuitrusting/inventaris is verzekerd en voor zover het financieel 

nadeel niet door een financiële instelling wordt vergoed; 

 

4.9 De reconstructiekosten die gedurende 52 achtereenvolgende weken worden gemaakt als gevolg van schade of verlies 

van administratieve en financiële gegevens, tekeningen, e.d., die aanwezig zijn op de op het polisblad genoemde locatie, 
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door een verzekerd gevaar/gebeurtenis tot maximaal € 125.000,00 per gebeurtenis of indien dat meer blijkt te zijn tot 

maximaal 10% van het verzekerde bedrag, maar niet meer dan € 250.000,00 per gebeurtenis; 

 

4.10 Afmakingscourtage, zijnde het bedrag dat bij schade door DSV Assurantiegroep B.V. aan verzekerde in rekening kan 

worden gebracht, tot maximaal 1% van de verschuldigde schadevergoeding; 

 

 

Artikel 5 EXTRA KOSTEN (bedrijfsschade) 
 

5.1 De extra kosten worden vergoed tot maximaal het bedrag van de vermindering van de bedrijfsschade dat binnen de 

schadevergoedingstermijn met de extra kosten is bereikt. 

 

5.2 De extra kosten die met instemming van (de expert van) verzekeraars zijn gemaakt, worden volledig vergoed, zonodig 

boven het verzekerde bedrag. 

 

 

Artikel 6 BEKENDHEID EN RISICOWIJZIGING 
 

6.1 De omschrijving van de gevaarsobjecten respectievelijk van het op het polisblad vermelde bedrijf wordt aangemerkt als 

afkomstig van verzekerde. 

 

6.2 Verzekeraars zijn bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en gebruik van de gevaarsobjecten bij het begin van de 

overeenkomst alsmede met de belendingen. 

 

6.3 Verzekerde heeft met betrekking tot de gevaarsobjecten de vrijheid tot aanbouw, verbouwing, vervanging, uitbreiding, 

afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan, alles binnen de grenzen van de op het polisblad vermelde 

omschrijving. 

 

6.4 Indien de/het op het polisblad vermelde: 

 

-  bestemming wijzigt, of 

-  verzekerde gevaarsobjecten voor langer dan drie maanden buiten gebruik (zullen) zijn, of 

-  gebouw voor langer dan drie maanden leeg staat (zal leegstaan), of 

-  gebouw door krakers wordt gebruikt, 

 

geldt dat verzekerde daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden nadat hij van de bedoelde wijziging 

op de hoogte is, mededeling dient te doen aan verzekeraars. 

 

Gedurende twee maanden na ontvangst van deze mededeling zijn verzekeraars in de gelegenheid om de verzekering met 

inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden te beëindigen, dan wel gewijzigde premie en/of voorwaarden te 

bedingen. De herziene premie en/of voorwaarden worden met ingang van de datum van de mededeling van verzekeraars 

van kracht.  

In het laatste geval heeft verzekerde het recht de verzekering binnen één maand, nadat de herziene premie en/of 

voorwaarden van kracht werd(en), op te zeggen. De verzekering eindigt dan met ingang van de datum van deze mededeling 

van verzekerde. 

 

Als verzekerde verzuimt binnen de gestelde termijn mededeling te doen van de risicowijziging, hebben verzekeraars de 

mogelijkheid om de verzekering niet of op andere wijze voort te zetten als zij aannemelijk maken dat zij dit zouden hebben 

gedaan als zij van de risicowijziging in kennis waren gesteld. In dat geval geldt het volgende: 

 

-  indien de verzekering niet zou zijn voortgezet, vervalt alle recht op schadevergoeding; 

-  indien de verzekering alleen zou zijn voortgezet tegen gewijzigde premie en/of voorwaarden, wordt de schade 

vergoed in dezelfde verhouding als de premie van voor de risicowijziging ten opzichte van deze hogere premie voor 

zover er onder die gewijzigde voorwaarden dekking zou zijn geweest. 

 

 

Artikel 7 VOORTAXATIE 
 

7.1 Indien uit het polisblad blijkt dat de verzekerde gevaarsobjecten zijn gewaardeerd door (een) deskundige(n), dan is deze 

voortaxatie gedurende 3 jaren geldig, te rekenen vanaf dagtekening van het taxatierapport. Het taxatierapport wordt geacht 
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deel uit te maken van de overeenkomst. Indien verzekeraars bewijzen dat sprake is van bedrog, verliest de 

deskundigentaxatie haar geldigheid. 

 

7.2 Indien op de verzekering van aldus getaxeerde gebouwen de indexclausule van toepassing is, dan is de voortaxatie 

gedurende 6 jaren geldig, te rekenen vanaf de dagtekening van het taxatierapport. Verhoging of verlaging van het 

verzekerde bedrag als gevolg van indexering wordt geacht op dezelfde wijze te zijn getaxeerd. 

 

7.3 Indien na verloop van de genoemde termijnen geen nieuw taxatierapport is uitgebracht, dan blijft de voortaxatie 

gedurende een periode van 12 maanden geldig als een partijentaxatie. Daarna wordt het verzekerde bedrag beschouwd als 

een opgave van verzekerde zelf. 

 

7.4 Indien uit de polis blijkt dat de verzekerde gevaarsobjecten zijn gewaardeerd door partijen zelf, dan geldt die waarde tot 

het einde van de verzekering. Verzekeraars behouden evenwel het recht om te bewijzen dat die waarde op het moment van 

de schade bovenmatig was. 

 

7.5 De voortaxatie door deskundigen en/of door partijen verliest haar geldigheid in de volgende situaties: 

 

- overgang van het zakelijk belang en de nieuwe verzekerde gaat de getaxeerde zaak voor andere doeleinden gebruiken, of 

-  de getaxeerde zaak is of zal voor langer dan 12 maanden buiten gebruik zijn, of 

-  het gebouw staat of zal voor langer dan 3 maanden leeg staan, of 

-  het gebouw wordt door krakers gebruikt, of 

-  er wordt niet overgegaan tot herinvestering na schade.  

 

 

Artikel 8 SCHADEMELDING EN VASTSTELLING 

 

8.1 Aanmelding 
Verzekerde is verplicht verzekeraars zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is kennis te geven van iedere gebeurtenis, 

waaruit voor verzekeraars een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan. 

 

8.2 Benoeming experts 
 

8.2.1 Als uitsluitend bewijs van de grootte van de schade geldt een taxatie die is gemaakt door een gezamenlijk te 

benoemen expert of door twee experts, waarvan verzekerde en verzekeraars er ieder één benoemen;  

In het laatste geval benoemen beide experts vóór de aanvang van hun werkzaamheden samen een derde expert. Bij gebrek 

aan overeenstemming stelt deze, na beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben, de omvang van de schade 

vast overeenkomstig de poliscondities en binnen de grenzen van de beide taxaties. 

De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te laten bijstaan. 

 

Iedere partij kan voor gebouwen, bedrijfsuitrusting/inventaris, goederen en bedrijfsschade de benoeming van een 

afzonderlijke expert verlangen. 

 

8.2.2 Benoeming van expert(s) en aanvaarding van de opdracht moeten blijken uit een door verzekerde en expert(s) te 

ondertekenen akte, waarvan het model door de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. is 

gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 

 

8.2.3 Indien enige benoeming door nalatigheid of door gebrek aan overeenstemming niet tot stand komt, zal een benoeming 

op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam of 

Rotterdam gedaan voor beide partijen bindend zijn.  

De partij van wie dit verzoek uitgaat zal daarvan aan de wederpartij kennis geven. 

 

8.2.4 Medewerking aan de omschreven gang van zaken houdt voor verzekeraars geen erkenning van vergoedingsplicht in.  

 

8.3 Medewerking 

 

Verzekerde en verzekeraars zijn verplicht de experts alle medewerking te geven die deze voor een juiste taakvervulling 

nodig oordelen, waaronder het ter inzage geven van de polis en andere  administratieve gegevens, alsmede  het verschaffen 

van inlichtingen omtrent oorzaak, toedracht en omvang van de schade. 
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8.4 Honoraria en kosten 

 

Honoraria en kosten van experts en deskundigen zijn ten volle voor rekening van verzekeraars. Overtreft echter het totaal 

aan declaraties van de door verzekerde benoemde expert(s) en de door deze geraadpleegde deskundige(n) het 

overeenkomstige totaal van de kant van verzekeraars, dan is het meerdere voor rekening van verzekerde. 

 

 

Artikel 9 SCHADE EN OMVANG VAN DE VERGOEDING 

 

9.1 De verplichting van verzekeraars tot schade-uitkering bestaat uit: 

 

9.1.1 zaakschade: naar keuze van verzekeraars, het verschil tussen de waarde van de verzekerde gevaarsobjecten 

onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis of de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis van die zaken, die 

naar het oordeel van de experts voor herstel vatbaar zijn, alsmede - bij verzekering op basis van nieuwwaarde - door de 

gebeurtenis veroorzaakte en door het herstel niet opgeheven waardevermindering; 

 

9.1.2 bedrijfsschade; 

 

9.1.3 het bedrag van de vergoedingen boven het verzekerde bedrag overeenkomstig artikel 4; 

 

9.1.4 het bedrag overeenkomstig artikel 5 (extra kosten); 

 

9.2 Bij de bepaling van de waarde van de verzekerde gevaarsobjecten onmiddellijk voor de gebeurtenis wordt uitgegaan 

van de waardegrondslag zoals hieronder genoemd, terwijl bij de vaststelling van de waarde onmiddellijk na de gebeurtenis 

met deze waardegrondslag rekening zal worden gehouden. 

 

9.2.1 In geval van verzekering op basis van een geldige voortaxatie: het bedrag van de voortaxatie. 

 

9.2.2 Indien er geen geldige voortaxatie is, in geval van verzekering van: 

 

9.2.2.1 gebouwen: 

 

-  de herbouwwaarde indien: 

 * verzekerde binnen 12 maanden na de schadedatum meedeelt dat tot herstel respectievelijk herbouw, al dan niet 

op dezelfde plaats wordt overgegaan. 

  Het herstel/de herbouw moet binnen 24 maanden na de schadedatum zijn aangevangen; 

 * deze lager is dan de verkoopwaarde; 

 *  op het gebouw een herbouwplicht rust. 

 

-  de verkoopwaarde indien: 

 * het gebouw ter verkoop stond aangeboden; 

 * het gebouw door de bevoegde autoriteiten onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard; 

 * het gebouw voor langer dan 9 maanden leeg stond of buiten gebruik was; 

 *  het gebouw geheel of gedeeltelijk langer dan 3 maanden is gekraakt; 

 * verzekerde niet binnen 12 maanden na de schadedatum heeft medegedeeld dat tot herstel respectievelijk 

herbouw wordt overgegaan, dan wel indien het herstel/de herbouw niet binnen 24 maanden na de schadedatum is 

aangevangen. 

 

 Indien verzekerde evenwel binnen 12 maanden na de schadedatum meedeelt dat tot herstel respectievelijk herbouw zal 

worden overgaan: de herbouwwaarde, mits met het herstel/de herbouw binnen 24 maanden na de schadedatum is 

aangevangen.  

 

-  de sloopwaarde indien: 

 * verzekerde vóór de schade al het voornemen had het gebouw af te breken; 

 * het gebouw bestemd was voor afbraak of onteigening. 

 

9.2.2.2 bedrijfsuitrusting/inventaris, tot een maximum verzekerd bedrag van € 500.000,00 per locatie, tenzij anders is 

vermeld op het polisblad: de nieuwwaarde.  

De vervangingswaarde wordt aangehouden: 

- indien verzekerde reeds voor de schade het voornemen had het bedrijf te beëindigen; 
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-   indien niet tot voortzetting van het bedrijf en herinvestering wordt overgegaan; 

-  indien van voortzetting van het bedrijf en/of herinvestering niet binnen 12 maanden na de schadedatum aan 

verzekeraars schriftelijk mededeling wordt gedaan; 

-  voor zaken waarvan de vervangingswaarde minder bedraagt dan een elders in de polis genoemd percentage van de 

nieuwwaarde; 

-   voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij zijn bestemd; 

-   voor motorrijtuigen (waaronder brom- en snorfietsen), caravans en andere aanhangwagens, vaartuigen, alsmede 

onderdelen daarvan; 

-   voor kunstvoorwerpen, antiek en zeldzame zaken. 

 

9.2.2.3 goederen, tot een maximum verzekerd bedrag van € 500.000,00 per locatie, tenzij anders is vermeld op het 

polisblad: de kostprijs of de vervangingswaarde indien dit een lager bedrag is. 

In geval van verkochte doch niet geleverde goederen, die nog voor rekening en risico van verzekerde zijn: de verkoopprijs. 

 

9.2.2.4 huurdersbelang, tot een maximum verzekerd bedrag van € 100.000,00 per locatie, tenzij anders is vermeld op het 

polisblad. 

 

9.2.2.5 glas, vitrines en lichtreclame, tot een maximum verzekerd bedrag van € 25.000,00 per locatie, tenzij anders is 

vermeld op het polisblad:  

- de kosten van herstel of vervanging naar soort en kwaliteit gelijkwaardige zaken of: 

- indien op grond van een wettelijke bepaling, herstel of vervanging plaats dient te vinden door zaken van een andere 

 kwaliteit of soort, dan zullen de daaraan verbonden meerkosten eveneens worden vergoed.  

 

9.2.2.6 indien blijkt dat de gevaarsobjecten behoren tot het particuliere belang van verzekerde zal bij de waardegrondslag 

rekening worden gehouden met de niet verrekenbare BTW. 

 

9.2.2.7 Indien een andere waarde dan in artikel 9.2.1 of 9.2.2 is omschreven is overeengekomen: die andere waarde. 

 

9.3 Bij verzekering op basis van indexering wordt met inwerking van de index op het verzekerde bedrag onmiddellijk voor 

de gebeurtenis rekening gehouden, tot het eventueel overeengekomen maximum. 

 

9.4 De schadevergoedingstermijn wordt beperkt tot 13 weken indien: 

 

-  na een gebeurtenis de daardoor getroffen bedrijfsactiviteiten niet worden voortgezet; 

- binnen 13 weken na de gebeurtenis geen pogingen in het werk zijn gesteld om de bedrijfsactiviteiten te hervatten. 

 

Echter indien verzekerde op grond van wettelijke of contractuele bepalingen verplicht is tot doorbetaling van beloningen en 

daarmee verband houdende sociale lasten, wordt hiervoor een maximale schadevergoedingstermijn van 26 weken 

aangehouden, tenzij de op het polisblad genoemde schadevergoedingstermijn korter is. 

 

9.5 De verplichting van verzekeraars tot schadevergoeding geldt tot ten hoogste het verzekerde bedrag, echter vermeerderd 

met het bedrag van de vergoedingen boven het verzekerde bedrag overeenkomstig artikel 4. 

 

9.6 Elke verschuldigde schadevergoeding zal door verzekeraars worden voldaan binnen 4 weken na ontvangst van alle 

noodzakelijke gegevens. Verzekeraars zullen nooit eerder in verzuim zijn dan vanaf 4 weken na deze ontvangst. 

 

9.7 Indien een verzekerde een of meer in de polis opgenomen verplichtingen niet of niet volledig is nagekomen, kunnen 

verzekeraars de schade-uitkering verminderen met de schade die zij daardoor leiden. 

 

 

Artikel 10 OVERDEKKING  
De brutowinst is verzekerd tot maximaal 130% van het verzekerde bedrag. 

 

 

Artikel 11 ROERENDE ZAKEN VAN DERDEN 

Indien het verzekerde bedrag voor bedrijfsuitrusting/inventaris en goederen daarvoor ruimte biedt, dan zijn roerende zaken 

van derden meeverzekerd, althans indien en voor zover die zaken niet of niet voldoende elders zijn verzekerd. 



 

  

  

  

Pagina 21 van 48 

 

All-In Polis (2018-1) 

Artikel 12 ANDERE VERZEKERINGEN 
 

12.1 Verzekerde is verplicht opgave te doen van alle hem bekende overige verzekeringen die tijdens de gebeurtenis 

dekking boden tegen schade aan de verzekerde gevaarsobjecten en/of (een onderdeel van de) bedrijfsschade. 

 

12.2 Indien het verzekerde gevaarsobject respectievelijk de bedrijfsschade eveneens is verzekerd op een daartoe speciaal 

afgesloten verzekering gaat deze speciale verzekering te allen tijde voor. Onder ‘speciaal afgesloten verzekering’ worden 

verstaan: glasverzekering, kostbaarhedenverzekering, computer (bedrijfsschade)- verzekering, machinebreuk 

(bedrijfsschade) verzekering, constructie all risks (bedrijfsschade) verzekering, advance profit verzekering, 

reconstructiekostenverzekering, huurdervingverzekering. 

 

 

Artikel 13 OVERGANG ZAKELIJK BELANG 

 

13.1 Ten aanzien van de verzekerde gevaarsobjecten geldt dat de verzekering het zakelijk belang volgt indien en voor zover 

het op een ander overgaat. Behalve ten aanzien van goederen geldt daarbij voor de overige verzekerde gevaarsobjecten het 

volgende. 

 

13.1.1 Na overgang van het zakelijk belang door overlijden kunnen zowel de nieuwe verzekerde als verzekeraars binnen 

drie maanden nadat zij van die overgang kennis hebben gekregen, de overeenkomst met inachtneming van een termijn van 

twee maanden opzeggen. 

 

13.1.2 Na overgang van het zakelijk belang anders dan door overlijden vervalt de overeenkomst door verloop van 30 

dagen, tenzij de nieuwe verzekerde binnen die termijn aan verzekeraars heeft verklaard dat hij de verzekering overneemt. 

In dat geval mogen verzekeraars binnen 30 dagen na ontvangst van deze verklaring de overeenkomst met een termijn van 

ten minste 8 dagen opzeggen. 

 

13.2 Het in dit artikel bepaalde kan niet leiden tot verlenging van de overeenkomst of tot beperking van het recht op 

opzegging uit andere hoofde. 

 

13.3 Wijziging van handelsnaam of rechtsvorm, het deelnemen aan, het treden uit of het overdragen van aandelen in een 

vennootschap of een gemeenschappelijk eigendom wordt niet beschouwd als overgang van het zakelijk belang. 
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Artikel 1 AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

 

In dit onderdeel wordt verstaan onder: 

 

1.1 Verzekerde(n) 

1.1.1 De verzekeringnemer in zijn hoedanigheid als omschreven in de polis. 

1.1.2 Andere in de polis als verzekerde(n) opgenomen natuurlijke of rechtspersonen in de hoedanigheid als omschreven in 

de polis. 

1.1.3 De vennoten, commissarissen en bestuurders van de verzekerde(n) als genoemd in de artikelen 1.1.1 en 1.1.2, 

handelend als zodanig. 

1.1.4 De personeelsverenigingen, pensioenfondsen en andere fondsen, instellingen en stichtingen opgericht in het kader van 

de arbeidsverhoudingen tussen de verzekerden als genoemd in de artikelen 1.2.1 en 1.2.2 en hun ondergeschikten alsmede 

de bestuursleden daarvan, handelend als zodanig. 

1.1.5 De ondergeschikten, stagiaires, vrijwilligers, familieleden en huisgenoten van de verzekerden als genoemd in de 

artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.4, voor zover zij werkzaamheden verrichten binnen het raam van de verzekerde hoedanigheid. 

1.1.6 Deze verzekering is niet van toepassing op een vestiging in het buitenland of een ondergeschikte daarvan, tenzij 

nadrukkelijk anders overeengekomen. 

 

1.2 Derde(n) 

Iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde(n). 

 

1.3 Schade 

1.3.1 Personenschade. 

Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de op geld 

waardeerbare gevolgen hiervan. 

1.3.2 Zaakschade. 

1.3.2.1 Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van derden met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen 

hiervan. 

1.3.2.2 Als zaakschade wordt tevens beschouwd het verontreinigd of vuil worden van zaken of het zich daarop of daarin 

bevinden van vreemde stoffen. 

 

1.4 Milieuaantasting 

De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die 

een prikkelende of besmetting of bederf veroorzakende of een verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, 

het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). 

 

1.5 Aanspraak 

Een tegen verzekerde ingestelde aanspraak tot vergoeding van schade, voortvloeiend uit een handelen of nalaten. 

Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, worden als één aanspraak beschouwd als deze met elkaar 

verband houden of uit elkaar voortvloeien, of uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien of uit een opeenvolgend 

handelen of nalaten met dezelfde oorzaak voortvloeien en worden geacht bij verzekeraars te zijn aangemeld ten tijde dat de 

eerste aanspraak is aangemeld. 

 

1.6 Omstandigheden 

Een of meer feiten waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden afgeleid. Als zodanig worden beschouwd 

feiten ten aanzien waarvan verzekerde concreet kan meedelen uit welk handelen of nalaten de aanspraak kan voortvloeien 

en van wie de aanspraak kan worden verwacht. 

 

1.7 Handelen of nalaten 

Een gedraging van verzekerde waaruit een aanspraak voortvloeit. 

Met een gedraging van verzekerde wordt gelijk gesteld een schadevoorval dat uitsluitend vanwege een aan verzekerde 

toebehorende hoedanigheid krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van verzekerde komt. 

 

1.8 Geldigheidsduur 

De periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de beëindigingsdatum van de verzekering. 

 

1.9 Verzekeringsjaar 

Een periode van twaalf (12) maanden vanaf de premievervaldag en elke aansluitende periode van gelijke duur. Indien de 

periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de premievervaldag of vanaf de premievervaldag tot de 
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beëindigingsdatum korter is dan twaalf (12) maanden, wordt een dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar 

beschouwd. 

Bij een geldigheidsduur korter dan twaalf (12) maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur. 

 

Artikel 2 OMVANG VAN DE DEKKING 

 

2.1 Aansprakelijkheid 

2.1.1 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden schade in verband met handelen of 

nalaten in de verzekerde hoedanigheid, zulks met inachtneming van de in de polis van toepassing verklaarde voorwaarden 

en rubrieken. 

2.1.2 Andere verzekerden dan verzekeringnemer kunnen slechts rechten aan deze verzekering ontlenen door een daartoe 

strekkende schriftelijke verklaring, door verzekeringnemer tegenover verzekeraars afgelegd. 

 

2.2 Verzekerde bedrag 

Verzekeraars vergoeden voor alle verzekerden tezamen per aanspraak respectievelijk per verzekeringsjaar boven het eigen 

risico ten hoogste de in de polis genoemde verzekerde bedragen. 

 

2.3 Cumulatie 

Indien in geval van schade de aansprakelijkheid van verzekerde onder meer dan één van de van toepassing verklaarde 

rubrieken verzekerd is, zullen de verzekerde bedragen van deze rubrieken niet cumuleren. Per aanspraak zal nimmer meer 

dan eenmaal het hoogste van toepassing zijnde verzekerde bedrag per aanspraak 

respectievelijk per verzekeringsjaar gelden. 

Indien ingeval van schade meerdere eigen risico’s van toepassing zijn, zullen de eigen risico’s niet cumuleren. Per 

aanspraak zal nimmer meer dan eenmaal het hoogste van toepassing zijnde eigen risico gelden. 

 

2.4 Extra vergoedingen 

Verzekeraars vergoeden zonodig boven het verzekerde bedrag per aanspraak of per verzekeringsjaar de hierna genoemde 

kosten: 

2.4.1 De bereddingskosten. 

2.4.2 De kosten van verweer, waaronder worden verstaan alle door of met toestemming van verzekeraars gemaakte kosten 

van verweer en rechtsbijstand, ook al gaat het om ongegronde aanspraken of om een strafvervolging. 

2.4.3 De wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom. 

2.4.4 Zekerheidstelling. 

2.4.4.1 Indien op het polisvoorblad een bedrag per cautie is vermeld en in geval van schade, waarvoor verzekerde 

aansprakelijk is gesteld -en deze verzekering dekking biedt- op last van de bevoegde overheid respectievelijk rechter een 

cautie moet worden gesteld, zullen verzekeraars die cautie stellen en de daaraan verbonden kosten voor hun rekening 

nemen tot het beloop van het op het polisvoorblad vermelde bedrag per cautie. 

2.4.5 Het eigen risico is niet van toepassing op deze extra vergoedingen. Deze extra vergoedingen tezamen zijn 

gemaximeerd tot ten hoogste een bedrag gelijk aan het verzekerde bedrag voor de betreffende aanspraak. 

 

2.5 Dekkingsgebied 

Het dekkingsgebied van deze verzekering is de gehele wereld. 

Niet gedekt zijn echter aanspraken 

 gebaseerd op het recht van de USA of Canada of 

 gebaseerd op gerechtelijke uitspraken door een rechtsprekende instantie in de USA of Canada 

indien die voortvloeien uit door verzekerde 

 geleverde en/of gefactureerde zaken aan of 

 verrichte en/of gefactureerde werkzaamheden voor cliënten in de USA en/of Canada. 

 

2.6 Voorrisico 

Tenzij uitdrukkelijk uitgesloten zijn meeverzekerd aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of 

nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de ingangsdatum van de verzekering. 

 

2.7 Namelding 

2.7.1 Bij een gehele of gedeeltelijke oversluiting van een door een verzekeraar geaccepteerd aandeel of bij beëindiging van 

deze verzekering geldt voor de uitleg van de artikelen 7, 10 en 12 dat omstandigheden die vóór de oversluiting/beëindiging 

bij verzekerde bekend zijn alsmede aanspraken tot schadevergoeding die vóór de oversluiting/beëindiging tegen verzekerde 

zijn ingesteld, maar nog niet bij verzekeraars zijn gemeld, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 worden geacht bij 

verzekeraars te zijn gemeld op het moment direct voorafgaand aan de oversluiting/beëindiging, mits de schriftelijke 

melding aan verzekeraars binnen drie (3) maanden na de oversluiting/beëindiging heeft plaatsgevonden. 
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2.7.2 Indien verzekeraars overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.2 van Onderdeel 1 van hun recht gebruik maken de 

verzekering te beëindigen, heeft verzekeringnemer het recht om vóór de beëindigingsdatum de termijn van aanmelden tot 

één (1) jaar te verlengen voor aanspraken, die voortvloeien uit een handelen of nalaten, dat heeft plaatsgevonden vóór de 

beëindigingsdatum. 

Verzekeraars hebben het recht voor deze verlenging een aanvullende premie en/of aanpassing van de voorwaarden te 

bedingen. 

2.7.3 Indien de verzekering eindigt wegens opheffing van het bedrijf of beëindiging van het 

beroep van verzekerde, als bedoeld in artikel 10.3 van Onderdeel 1, heeft de verzekeringnemer het recht om vóór de 

beëindigingsdatum de termijn van aanmelden tot vijf (5) jaar te verlengen voor aanspraken, die voortvloeien uit een 

handelen of nalaten, dat heeft plaatsgevonden vóór de beëindigingsdatum. 

Verzekeraars hebben het recht voor deze verlenging een aanvullende premie en/of aanpassing van de voorwaarden te 

bedingen. 

2.7.4 Voor aanspraken aangemeld binnen de in de artikelen 2.7.2 en 2.7.3 genoemde termijnen van één (1) respectievelijk 

vijf (5) jaar, geldt dat deze worden toegerekend aan het verzekeringsjaar direct voor de beëindigingsdatum. 

 

2.8 Samenloop 

In afwijking van het bepaalde in artikel 7:961 BW geldt het volgende: 

2.8.1 Indien blijkt dat een door deze verzekering gedekte aanspraak eveneens onder (een) andere verzekering(en) is gedekt, 

geldt de onderhavige verzekering als excedent van die andere verzekering(en) respectievelijk als dekking voor het verschil 

in voorwaarden. 

2.8.2 Als in de andere verzekering(en) een zelfde bepaling voorkomt als genoemd in het vorige lid of een bepaling met een 

soortgelijke strekking of als de schaderegeling onder die verzekering(en) problemen oplevert, dan nemen verzekeraars de 

schade in behandeling. 

Verzekeraars vergoeden tot een bedrag gelijk aan de schadevergoeding die zou zijn betaald als de andere verzekering(en) 

niet zou(den) hebben bestaan. Verzekerde verplicht zich om zijn vordering op de verzekeraars van de andere 

verzekering(en) aan verzekeraars te cederen. De cessie heeft uitsluitend betrekking op dat deel van de door verzekeraars 

betaalde vergoeding, dat uitstijgt boven hetgeen verzekeraars verschuldigd zouden zijn als er alleen sprake zou zijn geweest 

van onderhavige polis. Het eigen risico dat krachtens die andere verzekering(en) wordt gelopen blijft evenwel van de 

dekking uitgesloten. 

 

Artikel 3 UITSLUITINGEN 

 

3.1 Opzicht 

Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van zaakschade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat verzekerde of 

iemand namens hem deze zaken daadwerkelijk vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om 

welke reden dan ook onder zich heeft. Deze uitsluiting geldt eveneens voor de uit de zaakschade voortvloeiende schade. 

Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot: 

3.1.1 Werkzaamheden bij derden. 

De aansprakelijkheid voor zaakschade aan zaken van derden ontstaan tijdens de werkzaamheden bij die derden, voor zover 

het zaken betreft die geen onderwerp zijn van de uit te voeren overeenkomst en/of waaraan op het moment van de 

schadeveroorzaking geen werkzaamheden werden verricht. 

3.1.2 Zaakschade aan zaken van ondergeschikten. 

De aansprakelijkheid voor zaakschade aan zaken van ondergeschikten waarvoor verzekerde als werkgever aansprakelijk is. 

3.1.3.1 Schade die door een brandverzekeraar is vergoed. 

De aansprakelijkheid voor zaakschade aan zaken, die verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming 

onder zich had, indien en voor zover ter zake daarvan door een brandverzekeraar, schade is vergoed. 

3.1.3.2 Voor schade ontstaan op of na 1 januari 2014 geldt in afwijking van het bepaalde in artikel 3.1.3. meeverzekerd is 

de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade toegebracht aan zaken, die een verzekerde anders dan in huur, pacht, 

bruikleen, bewaarneming of uit hoofde van leasing onder zich had, indien deze schade: 

- is vergoed en wordt verhaald door een brandverzekeraar; 

- is veroorzaakt door brand, ontploffing, water, stoom, neerslag en/of blusmiddelen en deze schade, indien deze 

verzekerd zou zijn geweest, zou zijn vergoed en verhaald door een brandverzekeraar. 

3.1.4 Schade aan vervoermiddelen. 

De aansprakelijkheid voor zaakschade aan vervoermiddelen veroorzaakt gedurende de tijd dat deze voor laden of lossen 

aanwezig zijn op of zich bevinden in de onmiddellijke nabijheid van de terreinen van verzekerde of daar waar verzekerde 

werkzaamheden verricht. 

 

3.2 Motorrijtuigen 

Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig in de zin van de Wet 

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) met aanvullingen en wijzigingen. 

Deze uitsluiting geldt echter niet voor: 
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3.2.1 Aanhangwagens. 

Schade veroorzaakt met of door aanhangwagens, die na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, veilig buiten 

het verkeer tot stilstand zijn gekomen. 

3.2.2 Laden/Lossen. 

Schade veroorzaakt met of door lading bij het laden of lossen van een motorrijtuig. 

3.2.3 Lading. 

Schade veroorzaakt met of door lading die zich bevindt op dan wel valt of gevallen is van een motorrijtuig. 

3.2.4 Passagier. 

Schade die door een verzekerde als passagier van een motorrijtuig is veroorzaakt. Bij zaakschade aan het motorrijtuig zelf 

zal geen beroep worden gedaan op de uitsluiting Opzicht als omschreven in artikel 3.1. 

3.2.5 Motorrijtuig in gebruik bij ondergeschikten. 

De aansprakelijkheid van verzekerde als werkgever voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig, waarvan de 

verzekerde geen eigenaar, bezitter of houder is en dat bij een ondergeschikte in gebruik was. 

3.2.6 De in 3.2.1 tot en met 3.2.5 omschreven dekking geldt evenwel nimmer ter zake van de aansprakelijkheid voor schade 

waarvoor verzekeringsplicht bestaat krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) of een 

analoge buitenlandse wet. 

 

3.3 (Lucht)vaartuigen 

Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig. 

Deze uitsluiting geldt echter niet voor: 

3.3.1 Personenschade toegebracht met of door een vaartuig. 

3.3.2 Schade die door een verzekerde als passagier van een (lucht)vaartuig is veroorzaakt. 

Bij zaakschade aan het (lucht)vaartuig zelf toegebracht, zal geen beroep worden gedaan op de uitsluiting Opzicht als 

omschreven in artikel 3.1. 

3.3.3 Zaakschade toegebracht door pontons, bakken, roeiboten en andere vaartuigen zonder motoren voor eigen 

voortstuwing, dan wel met motoren voor eigen voortstuwing van niet meer dan 3 kW, mits de waterverplaatsing niet meer 

is dan 20 m³. 

 

3.4 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen 

Niet gedekt zijn aanspraken voortvloeiende uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings-, of ander beding van 

soortgelijke strekking, tenzij -en dan voor zover- verzekerde ook zonder een dergelijk beding aansprakelijk zou zijn 

geweest. 

 

3.5 (Op)geleverde zaak/verrichte dienst 

Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van: 

3.5.1 Zaakschade aan zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op)geleverd. 

3.5.2 De kosten van terugroepen, verbeteren, vervangen of herstellen van de door of onder verantwoordelijkheid van 

verzekerde (op)geleverde zaken, tenzij deze kosten zijn aan te merken als bereddingskosten. 

3.5.3 De kosten van het opnieuw verrichten van de door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde uitgevoerde 

werkzaamheden. 

3.5.4 De uitsluitingen als omschreven in de artikelen 3.5.1 tot en met 3.5.3 gelden ook voor de schade voortvloeiende uit 

het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de (op)geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, ongeacht door wie 

de schade is geleden of de kosten zijn gemaakt. 

3.5.5 Wordt door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op)geleverd zaakschade toegebracht 

aan andere zaken die eerder door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op)geleverd, dan gelden de in de 

artikelen 3.5.1 tot en met 3.5.3 genoemde uitsluitingen niet voor die andere zaken. 

3.5.6 Wordt door werkzaamheden die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn uitgevoerd zaakschade 

toegebracht aan andere zaken die eerder door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op)geleverd, dan gelden 

de in de artikelen 3.5.1 tot en met 3.5.3 genoemde uitsluitingen niet voor die andere zaken. 

3.5.7 De uitsluitingen als genoemd in de artikelen 3.5.1 tot en met 3.5.3 gelden echter wel als de (op)geleverde zaken of de 

verrichte werkzaamheden onderwerp zijn van één en dezelfde overeenkomst. 

 

3.6 Opzet 

In afwijking van het bepaalde in artikel 7:952 BW zijn niet gedekt aanspraken tot vergoeding van schade, als die schade 

voor de aansprakelijk gestelde verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten. Wel gedekt is de 

aansprakelijkheid van verzekerde voor door zijn ondergeschikte(n) opzettelijk veroorzaakte schade, mits verzekerde ter 

zake van de opzettelijk veroorzaakte schade geen verwijt treft. 

Bij de toepassing van deze uitsluiting bij rechtspersonen zal slechts het opzet van de bestuurder in de zin van boek 2 

Burgerlijk Wetboek worden beschouwd als opzet van de rechtspersoon; bij vennootschappen onder firma of commanditaire 

vennootschappen alleen het opzet van een beherend vennoot. 
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3.7 Molest 

Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door of ontstaan uit molest. 

Onder molest is te verstaan: 

Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de één de ander, 

gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden.  

Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties. 

Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van een zelfde staat waarbij een 

belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is. 

Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag. 

Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen op verschillende plaatsen binnen een staat. 

Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke, gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag. 

Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het 

gezag waaronder zij gesteld zijn. 

Deze nadere omschrijving vormt een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 

ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is gedeponeerd. 

 

3.8 Atoomkernreactie 

3.8.1 Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortvloeiende uit 

atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. 

3.8.2 Wel gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door radioactieve nucliden die zich buiten een 

kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, 

landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een 

door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is, voor vervaardiging, gebruik, opslag en het 

zich ontdoen van radioactieve stoffen. 

Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 

1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. 

Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt artikel 3.8.2 geen 

toepassing. 

 

3.9 Niet nakoming bereddingsplicht 

Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade indien de verzekeringnemer of de verzekerde heeft nagelaten 

maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 BW voor zover daardoor de 

belangen van verzekeraars zijn geschaad. 

 

3.10 Asbest 

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit 

of verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken. 

 

Artikel 4 SCHADE 

 

4.1 Verplichtingen bij schade 

4.1.1 Zodra verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een aanspraak of van omstandigheden die voor verzekeraars 

tot een uitkeringsplicht kan of kunnen leiden, is hij verplicht die aanspraak of omstandigheden zo spoedig als redelijkerwijs 

mogelijk is, aan verzekeraars te melden. 

4.1.2 Verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraars alle inlichtingen en bescheiden, zoals 

aansprakelijkstellingen, dagvaardingen en stukken betreffende strafvervolging te verschaffen die voor verzekeraars van 

belang zijn om de aansprakelijkheid en hun uitkeringplicht te beoordelen. 

4.1.3 Verzekerde is verplicht zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraars zou 

kunnen schaden. Hij is verplicht zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid. 

4.2 Gevolgen niet nakoming van de in artikel 4.1 genoemde verplichtingen bij schade 

4.2.1 Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekerde één of meer van de in artikel 4.1 

genoemde verplichtingen niet is nagekomen, voor zover daardoor de belangen van verzekeraars zijn geschaad. 

4.2.2 Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekerde één of meer van de in artikel 4.1.1 of 4.1.2 genoemde 

verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de verzekeraars te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet 

rechtvaardigt. 

 

4.3 Schaderegeling 

Verzekeraars belasten zich met de regeling en vaststelling van de schade. Zij hebben het recht benadeelde derden 

rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. 
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Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan met inachtneming van andere 

uitkeringen hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen, naar de keuze van 

verzekerde, naar evenredigheid verminderd. 

Aanspraken van benadeelde derden tot vergoeding van personenschade zullen worden behandeld en afgewikkeld met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW. 

 

Artikel 5 WIJZIGING VAN HET RISICO 

 

5.1 De premie en voorwaarden gelden voor de activiteiten van verzekerde(n) binnen de in de polis omschreven 

hoedanigheid. 

5.2 Indien deze activiteiten in belangrijke mate worden gewijzigd zijn verzekeraars bevoegd een verandering van premie 

en/of voorwaarden aan de orde te stellen. 

5.3 Verzekeringnemer dient verzekeraars binnen een redelijke termijn over de wijziging te informeren; de dekking blijft 

echter onverminderd van kracht. 

5.4 Indien deze wijziging een zodanige verzwaring van het risico met zich meebrengt dat verzekeraars niet dan wel tegen 

gewijzigde premie en/of voorwaarden deze verzekering wensen voort te zetten, zullen verzekeraars zulks binnen dertig (30) 

dagen na ontvangst van de in artikel 5.3 bedoelde kennisgeving aan verzekeringnemer meedelen, met dien verstande dat: 

5.4.1 Indien de premie en/of voorwaarden worden gewijzigd verzekeringnemer gedurende dertig (30) dagen na 

kennisgeving daarvan het recht heeft deze wijziging te weigeren.  

De dekking voor de nieuwe activiteiten vervalt dan met ingang van de dag dat verzekeraars de kennisgeving van die 

weigering hebben ontvangen. 

5.4.2 Indien verzekeraars aan verzekeringnemer meedelen de nieuwe activiteiten niet onder de verzekering te willen 

dekken, heeft verzekeringnemer gedurende dertig (30) dagen na kennisgeving daarvan het recht de verzekering te 

beëindigen. De verzekering vervalt dan met ingang van de dag dat verzekeraars de kennisgeving 

daarvan hebben ontvangen. 

5.5 Indien verzuimd is aan verzekeraars mededeling te doen als bedoeld in artikel 5.3. zijn verzekeraars slechts gehouden 

die schade te vergoeden, welke ook ten laste van verzekeraars zou zijn gekomen als de activiteiten van verzekerde(n) 

binnen de in de polis omschreven hoedanigheid niet waren gewijzigd. 

 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN 

 

Rubriek I: ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID 

 

Artikel 6 NADERE DEKKINGSOMSCHRIJVING 

 

6.1 Verzekerd is, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Algemene Voorwaarden alsmede met inachtneming van 

het verzekerde bedrag en het eigen risico, de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade van derden, mits: 

6.1.1 de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de 

verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij verzekeraars is aangemeld; en 

6.1.2 de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het aangaan van de verzekering bij de verzekeringnemer of de 

aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend was. 

6.2 Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij 

verzekeraars is aangemeld, zal onverminderd het bepaalde in artikel 4, de aanspraak die daaruit voortvloeit - ongeacht op 

welk tijdstip – geacht worden te zijn ingesteld en gemeld op de datum van melding van deze omstandigheid. 

De datum van de eerste schriftelijke melding aan verzekeraars van de aanspraak of omstandigheid is bepalend voor het 

verzekeringsjaar waaraan de desbetreffende aanspraak of omstandigheid wordt toegerekend. 

 

Artikel 7 AANVULLENDE UITSLUITINGEN 

 

7.1 Milieuaantasting 

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade van derden in verband met een milieuaantasting. 

7.2 Werkgeversaansprakelijkheid 

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid als werkgever tegenover ondergeschikten. 
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Rubriek II: WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID 

 

Artikel 8 AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

 

In deze rubriek wordt personenschade onderscheiden naar personenschade ten gevolge van: 

8.1 Ongeval 

Onder ongeval wordt verstaan: 

Een plotseling van buitenaf en ongewild op het lichaam van een ondergeschikte inwerkend geweld. 

 

8.2 Beroepsziekte 

Onder beroepsziekte wordt verstaan: 

Een aantasting van de gezondheid van een ondergeschikte, niet zijnde het gevolg van een ongeval. 

 

Artikel 9 NADERE DEKKINGSOMSCHRIJVING 

 

9.1 Verzekerd is, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Algemene Voorwaarden alsmede met inachtneming van 

het verzekerde bedrag en het eigen risico, de aansprakelijkheid van verzekerde als werkgever tegenover ondergeschikten, 

mits: 

9.1.1 de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de 

verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij verzekeraars is aangemeld; en 

9.1.2 de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het aangaan van de verzekering bij de verzekeringnemer of de 

aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend was. 

9.2 Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij 

verzekeraars is aangemeld, zal onverminderd het bepaalde in artikel 4, de aanspraak die daaruit voortvloeit - ongeacht op 

welk tijdstip – geacht worden te zijn ingesteld en gemeld op de datum van melding van deze omstandigheid. 

De datum van de eerste schriftelijke melding aan verzekeraars van de aanspraak of omstandigheid is bepalend voor het 

verzekeringsjaar waaraan de desbetreffende aanspraak of omstandigheid wordt toegerekend. 

 

Artikel 10 AANVULLENDE UITSLUITING 

 

10.1 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met 

enig van overheidswege gegeven voorschrift ter zake van arbeidsomstandigheden, indien zulks is geschied in opdracht van 

of met goedvinden van verzekerde(n). 

10.2 Indien de betreffende verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde 

verstaan een lid van de directie of bedrijfsleiding, alsmede enige functionaris in dienst van die betreffende verzekerde, die 

door een lid van de directie is belast met bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder genoemde 

voorschriften. 

 

 

 

Rubriek III: MILIEUAANSPRAKELIJKHEID (plotselinge aantasting) 

 

Artikel 11 NADERE DEKKINGSOMSCHRIJVING 

 

11.1 Verzekerd is, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Algemene Voorwaarden alsmede met inachtneming van 

het verzekerde bedrag en het eigen risico, de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade van derden in verband met een 

milieuaantasting die plotseling en onzeker is en niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in-)werkend proces, 

mits: 

11.1.1 de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de 

verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij verzekeraars is aangemeld; en 

11.1.2 de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het aangaan van de verzekering bij de verzekeringnemer of de 

aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend was. 

11.2 Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij 

verzekeraars is aangemeld, zal onverminderd het bepaalde in artikel 4, de aanspraak die daaruit voortvloeit - ongeacht op 

welk tijdstip – geacht worden te zijn ingesteld en gemeld op de datum van melding van deze omstandigheid. 

De datum van de eerste schriftelijke melding aan verzekeraars van de aanspraak of omstandigheid is bepalend voor het 

verzekeringsjaar waaraan de desbetreffende aanspraak of omstandigheid wordt toegerekend. 
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Artikel 12 AANVULLENDE UITSLUITINGEN EN BEPALINGEN 

 

12.1 Werkgeversaansprakelijkheid 

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid als werkgever tegenover ondergeschikten. 

 

12.2 Bereddingskosten eigen locatie 

Verzekeraars vergoeden nimmer kosten door wie ook gemaakt teneinde de milieuaantasting op en de gevolgen daarvan 

voor een locatie van verzekerde te beperken of ongedaan te maken, behoudens voor zover verzekerde aantoont, dat deze 

kosten tevens bereddingskosten zijn. 

 

12.3 Overtreding voorschriften 

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig 

van overheidswege gegeven voorschrift ter zake van het milieu, indien zulks is geschied in opdracht of met goedvinden van 

verzekerde(n). 

Indien de betreffende verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde 

verstaan een lid van de directie of de bedrijfsleiding, alsmede enige functionaris in dienst van die betreffende verzekerde 

die door een lid van de directie is belast met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder genoemde 

voorschriften. 

 

12.4 Opzet 

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 3.6 geldt dat indien de betreffende verzekerde een rechtspersoon is voor de 

toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde wordt verstaan een lid van de directie of de bedrijfsleiding. 

 

12.5 Genetische schade 

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor genetische schade. 

 

12.6 Wetswijziging 

Verzekeraars hebben het recht, indien gedurende de geldigheidsduur van de verzekering het aansprakelijkheidsrisico wordt 

of zal worden verzwaard door wetgeving in formele of materiële zin, de verzekering te herzien met ingang van een door 

verzekeraars te bepalen datum, met inachtneming van een termijn van ten minste twee (2) maanden. De verzekeringnemer 

heeft het recht de herziening van de overeenkomst te weigeren binnen dertig (30) dagen nadat hem daarvan mededeling is 

gedaan. 
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Artikel 1 AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 

In dit onderdeel wordt verstaan onder: 

 

1.1 Verzekerde(n) 

In dit onderdeel wordt onder verzekerde tevens verstaan: iedere meerderjarige die in opdracht van verzekeringnemer met 

het vervoer en het beheer van het verzekerde geld is belast. 

 

1.2 Verzekerd geld 
Hieronder wordt verstaan: ontvangen geld, chipknipgeld, rechtsgeldig getekende cheques en betaalkaarten, bevestigen van 

creditcardbetalingen, geldige zegels en andere verhandelbaar geldswaardig papier voor zover verzekerde – in verband met 

de uitoefening van zijn bedrijf – daarvan eigenaar of daarvoor aansprakelijk is. 

Ten aanzien van het oneigenlijk gebruik door derden van, cheques, betaalkaarten, betaalpassen, chipknips, chippers en 

creditcards die op naam van het bedrijf van verzekerde zijn gesteld, zal de vergoeding onder deze dekking gelijk zijn aan 

het volgens de voorwaarden van de uitgevende instantie geldende standaard eigen risico bij naleving van de door die 

instantie uitgevaardigde voorschriften. 

 

1.3 Gebouw 

De in het polisblad omschreven onroerende zaak en alle bouwsels die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om 

duurzaam ter plaatse te blijven. 

 

1.4 Brand 

Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard dat in staat is zich uit eigen kracht 

voort te planten. 

 

Derhalve is onder andere geen brand: 

-  zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; 

-  doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 

-  oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 
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1.5 Ontploffing 

Onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, met inachtneming 

van het volgende. 

 

Voor de vaststelling of sprake is van een ontploffing dient het volgende onderscheid te worden gemaakt. 

 

1.5.1 Binnen een vat 

Binnen een - al dan niet gesloten – vat dient een opening in de wand van het vat te zijn ontstaan door de druk van de zich 

daarin bevindende gassen of dampen en door die opening de druk binnen en buiten het vat plotseling aan elkaar gelijk zijn 

geworden.  

 

Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn respectievelijk of die al dan niet voor de ontploffing aanwezig waren, is niet 

relevant. 

 

1.5.2 Buiten een vat  

Buiten een vat moet die krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn van een scheikundige reactie. 

 

Onder ontploffing wordt niet verstaan implosie. 

 

1.6 Lucht- en ruimtevaartuigen 
Het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan 

verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp. 

 

1.7 Blikseminslag 

Schade aan elektrische en elektronische apparatuur door overspanning/inductie dan wel bedrijfsschade als gevolg daarvan 

is slechts verzekerd indien sporen van blikseminslag in of aan het object waarin deze zaken aanwezig zijn, worden 

aangetroffen.  

 

1.8 Overspanning/inductie 
Door bliksemontlading anders dan begrepen onder artikel 2.2.4.  

 

 

Artikel 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 
 

2.1 Dekking tijdens vervoer 

Deze sectie dekt schade aan het verzekerde geld binnen Nederland, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, na de 

ingangsdatum veroorzaakt en voor de einddatum van deze sectie ontstaan, doordat geld van verzekerde verloren gaat 

tijdens het vervoer van dit geld door verzekerde. 

De dekking is van kracht vanaf het moment dat de verzekerde met het vervoer begint tot het moment dat het verzekerde 

geld op de bestemde plaats wordt afgeleverd. Onderbrekingen in het vervoer worden niet tot het vervoer gerekend, 

behoudens korte onderbrekingen, die redelijkerwijs zijn vereist, mits het geld binnen handbereik van de vervoerder blijft. 

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, vindt in het geheel geen schadevergoeding plaats. 

 

2.1.1 Vervoer niet door verzekerde 

Indien het vervoer van het verzekerde geld anders geschiedt dan door verzekerde zelf, geeft deze sectie uitsluitend indien 

de vervangende vervoerder uitdrukkelijk door verzekeraar is goedgekeurd. 

 

2.2 Dekking tijdens verblijf 

Deze sectie dekt schade aan het verzekerde geld binnen Nederland, na de ingangsdatum veroorzaakt en voor de einddatum 

van deze sectie ontstaan, doordat geld van verzekerde verloren gaat tijdens verblijf op de hieronder vermelde locaties. 
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2.2.1 Verblijf op het risicoadres tijdens aanwezigheid 

Bij verblijf op het (de) risicoadres(sen) tijdens aanwezigheid van verzekerde of zijn meerderjarig personeel, dekt deze 

sectie schade door het verloren gaan van het verzekerde geld door: 

a. diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen personen die ten tijde van de gebeurtenis ter 

plaatse zijn; 

b. diefstal uit een afgesloten (brand)kast of kluis, mits voorafgegaan door braak aan het gebouw en de (brand)kast of de 

kluis. Aan braak wordt gelijkgesteld het openen van de (brand)kast of kluis door gebruik van een (elektronische) 

sleutel die verkregen is door overrompeling of bedreiging met geweld, mits verzekerde naar alle redelijkheid en 

billijkheid geen mogelijkheden heeft gehad om deze schade te voorkomen: 

c. brand-, ontploffing-, bliksem-, overspanning-, inductie- en vliegtuigschade. 

 

2.2.2 Verblijf op het risicoadres tijdens afwezigheid 

Bij verblijf op het (de) risicoadres(sen) tijdens afwezigheid van verzekerde of zijn meerderjarig personeel, dekt deze sectie 

schade door het verloren gaan van het verzekerde geld door: 

a. diefstal uit een afgesloten (brand)kast of kluis, mits voorafgegaan door braak aan het gebouw en de (brand)kast of de 

kluis en mits de (elektronische) sleutel en/of de cijfercombinatie daarvan niet in het betreffende gebouw aanwezig is. 

Aan braak wordt gelijkgesteld het openen van de (brand)kast of kluis door gebruik van een (elektronische) sleutel die 

verkregen is door overrompeling of bedreiging met geweld, mits verzekerde naar alle redelijkheid en billijkheid geen 

mogelijkheden heeft gehad om deze schade te voorkomen: 

b. brand-, ontploffing-, bliksem-, overspanning-, inductie- en vliegtuigschade. 

Voor een brandkast of kluis geldt minimaal het bedrag dat is vermeld in de laatste “lijst inbraakwerende safe en 

kluisdeuren” van Nationaal Centrum voor Preventie of het meest recente informatieboek “Veilig verzekerd” van de 

Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW). Met een stil inbraakalarm wordt het indicatiebedrag van bedoelde lijst 

en informatieboek verdubbeld. Maximaal is het op het polisblad vermelde bedrag verzekerd. Als een brandkast of 

kluis minder weegt dan 1000 kg. en niet deugdelijk is verankerd, is diefstal van de hele brandkast of kluis (met 

inhoud) niet gedekt. 

 

2.2.3 Verblijf in woningen tijdens aanwezigheid 

bij verblijf in de woning van verzekerde tijdens aanwezigheid van verzekerde,  dekt deze sectie schade door het verloren 

gaan van het verzekerde geld door: 

a. diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging tegen personen die ten tijde van deze gebeurtenis ter plaatse zijn: 

b. diefstal uit een afgesloten kast of kluis, mits voorafgegaan door braak aan het gebouw en de kast. Aan braak wordt 

gelijkgesteld het openen van de kast door gebruik te maken van een sleutel die verkregen is door overrompeling of 

bedreiging met geweld; 

c. brand-, ontploffing-, bliksem-, overspanning-, inductie- en vliegtuigschade. 

 

2.2.4 Verblijf in woningen tijdens afwezigheid 

Bij verblijf in de woning van verzekerde tijdens afwezigheid van verzekerde, dekt deze sectie schade door het 

verloren gaan van het verzekerde geld door: 

a. diefstal uit een afgesloten kast, mits voorafgegaan door braak aan het gebouw en de kast. Aan braak wordt 

gelijkgesteld het openen van de kast door gebruik te maken van een sleutel die verkregen is door overrompeling of 

bedreiging met geweld; 

b. brand-, ontploffing-, bliksem-, overspanning-, inductie- en vliegtuigschade. 

 

2.2.5 Verblijf in (nacht)kluis van bankinstelling  

Bij verblijf in (nacht)kluis van bankinstelling dekt deze sectie schade door het  verloren gaan van het verzekerde geld door: 

a. diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen personen die ten tijde van de gebeurtenis ter 

plaatse zijn; 

b. diefstal tijdens verblijf van het verzekerde geld in de (nacht)kluis van de bankinstelling, nadat braak aan de 

(nacht)kluis heeft plaatsgevonden; 

c. brand-, ontploffing-, bliksem-, overspanning-, inductie- en vliegtuigschade. 

 

Deze dekking geldt uitsluitend voor zover er geen verzekering bestaat die door de bankinstelling zelf is aangegaan. 

 

2.2.6 Diefstal van wisselgeld 

Naast het hierboven genoemde is bij afwezigheid tot maximaal € 100,00 op wisselgeld verzekerd dat zich bevindt buiten de 

voornoemde (brand)kast of kluis; mits diefstal is voorafgegaan door braak aan het gebouw. 



 

  

  

  

Pagina 34 van 48 

 

All-In Polis (2018-1) 

2.2.7 Vals geld e/o geldswaardige papieren 

Verzekerd wordt het financiële verlies door het als betaling voor geleverde goederen en/of diensten in ontvangst nemen van 

vals geld, vals geldswaardig papier, ontvreemde of vervalste cheques, betaalkaarten, betaalpassen, chipkaarten e.d. 

De schadevergoeding bedraagt maximaal € 1.500,00. 

Deze dekking is uitsluitend van toepassing voor zover het financiële verlies niet door een financiële instelling wordt 

vergoed. 

 

Artikel 3 AANVULLENDE UITSLUITINGEN 
Van dekking is mede uitgesloten schade ontstaan door: 

a. oneerlijkheid van verzekerde en/of vennoten, directeuren, bestuurders en commissarissen van verzekerde; 

b. een personeelslid van wie verzekerde wist of behoorde te weten, dat de betrokken persoon zich reeds eerder aan een 

vermogensmisdrijf of een poging daartoe heeft schuldig gemaakt: 

c. vervoer per post, of vervoer door goederen- of geldvervoerbedrijven, die niet door verzekeraar zijn goedgekeurd; 

d. het verloren gaan van geld van derden die aan verzekerde in gesloten bewaargeving of safe-deposit zijn toevertrouwd; 

e. door opzet, ernstige nalatigheid of zorgeloosheid van verzekerde. 

f. oorlog, burgeroorlog, gewapende internationale actie, vijandelijke inval. 

g. optredend bij of voortvloeiend uit atoomkernacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. De uitsluiting geldt niet 

met betrekking tot radioactieve isotopen, die zich buiten een kerncentrale bevinden en gebruikt worden of bestemd 

zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke 

doeleinden. 

 

 

Artikel 4 SCHADEVERGOEDING 

 

4.1 De berekening van de schade zal, voor zover mogelijk, geschieden op de grondslag van de gemiddelde koers of 

marktprijs die voor het betreffende geld op de Amsterdamse beurs werd genoteerd op de dag waarop die schade werk 

ontdekt, of indien die  dag geen notering tot stand is gekomen, op de laatste beursdag voorafgaande aan die dag. Indien 

geen koers of marktprijs pleegt te worden genoteerd, zal de schade in onderling overleg worden vastgelegd. 

 

4.2 Door het vergoeden van de schade gaan, tot het beloop van het vergoede schadebedrag, alle rechten op verzekeraar 

over, inclusief de eigendomsrechten op de zaken die verloren zijn gegaan. Verzekerde is verplicht van die overgang 

zodanig schriftelijk bewijs te geven als verzekeraar verlangt. Ook na ontvangst van schadevergoeding is verzekerde 

verplicht de nodige medewerking te verlenen om de schade te verhalen. 
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Artikel 1 AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 

In dit onderdeel wordt verstaan onder: 

 

1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris 
Alle roerende zaken, met uitzondering van goederen en van particuliere huishoudelijke inboedel.  

Onder bedrijfsuitrusting/inventaris wordt mede verstaan eigendommen van directie, personeel en/of andere derden voor 

zover niet of niet voldoende elders verzekerd. 

 

1.2 Goederen 
Grond- en hulpstoffen, halffabrikaten, eindproducten, goederen in bewerking en emballage. 

 

1.3 Hulpmaterialen 

Meevervoerde materialen in eigendom van verzekeringnemer die zonder enige vorm van motorische kracht bestemd zijn 

om de verzekerde zaken te verplaatsen. 

 

1.4 Kostprijs 

Het bedrag dat is benodigd voor de aanschaf van grondstoffen, vermeerderd met de toegevoegde waarde. 

 

1.5 Nieuwwaarde 
Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. 

 

1.6 Verzekerde(n) 

Verzekeringnemer of de natuurlijke persoon of rechtspersoon, voor zover deze belang heeft bij het behoud van de 

verzekerde zaken uit hoofde van eigendom of ander zakelijk recht, dan wel voor zover deze voor de verzekerde zaken het 

risico draagt. 

 

1.7 Verzekerde zaken 

Bedrijfsuitrusting/inventaris, goederen die voor risico van verzekerde worden vervoerd. 

 

1.8 Zakelijk belang 

Het belang van verzekerde bij het behoud van de verzekerde zaken uit hoofde van eigendom of een ander zakelijk recht of 

het dragen van het risico voor het behoud daarvan. 
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Artikel 2 OMVANG VAN DE DEKKING 

 

2.1 Verzekerd wordt het zakelijk belang tegen schade als vermeld in artikel 2.1.1  indien en voor zover de schade het 

gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit 

voor verzekerde schade was ontstaan dan wel nog zou ontstaan. 

 

2.1.1 Zaakschade 
Schade aan of verlies van de verzekerde zaken die tijdens vervoer is veroorzaakt door de in artikel 2.2 genoemde 

gevaren/gebeurtenissen, ongeacht of deze gevaren/gebeurtenissen zijn veroorzaakt door de aard of een gebrek van de 

verzekerde zaken.  

Schade aan of verlies van de verzekerde zaken ongeacht door welke oorzaak - behoudens de in artikel 2.4 genoemde 

uitsluitingen - is gedekt als die oorzaak het directe gevolg is van een verzekerd gevaar/gebeurtenis, onverschillig waar dit 

heeft plaatsgevonden. 

 

2.2 Gevaren/gebeurtenissen: 

Als gedekte gebeurtenissen gelden: 

 

2.2.1 Brand 
Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard dat in staat is zich uit eigen kracht 

voort te planten. 

 

Derhalve is onder andere geen brand: 

-  zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; 

-  doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 

-  oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 

 

2.2.2 Ontploffing 
Onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, met inachtneming 

van het volgende. 

 

Voor de vaststelling of sprake is van een ontploffing dient het volgende onderscheid te worden gemaakt. 

 

2.2.2.1 Binnen een vat 

Binnen een - al dan niet gesloten – vat dient een opening in de wand van het vat te zijn ontstaan door de druk van de zich 

daarin bevindende gassen of dampen en door die opening de druk binnen en buiten het vat plotseling aan elkaar gelijk zijn 

geworden.  

 

Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn respectievelijk of die al dan niet voor de ontploffing aanwezig waren, is niet 

relevant. 

 

2.2.2.2 Buiten een vat  

Buiten een vat moet die krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn van een scheikundige reactie. 

 

Onder ontploffing wordt niet verstaan implosie. 

 

2.2.3 Ongeluk vervoermiddel 

Een ongeluk met het vervoermiddel, zoals aanrijding, van de weg of te water geraken. 

 

2.2.4 Beroving & Diefstal 

Beroving en diefstal, waaronder te verstaan diefstal van zaken na braak aan het afgesloten vervoermiddel en vermissing na 

diefstal van het gehele vervoermiddel, mits het vervoermiddel is voorzien van een werkend alarmsysteem (voorheen 

conform klasse 2 Kiwa SCM-normen) en deze is ingeschakeld. Deze regeling is niet van toepassing indien het 

vervoermiddel zich ten tijde van de diefstal bevindt in een afgesloten gebouw voor zover wordt aangetoond dat diefstal 

mogelijk is geworden doordat in het gebouw is ingebroken. 

 

2.2.5 Vallen tijdens laden en lossen 

Vallen tijdens laden en lossen uit het vervoermiddel. 
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2.2.6 Bederf 

Bederf als gevolg van een het vervoermiddel treffende schadegebeurtenis of als gevolg van uitval of een plotseling 

optredende storing in de aanwezige koel-/vriesinstallatie. 

 

2.2.7 Andere buitenkomende onheilen  

Enig ander van buiten komend onheil dat de verzekerde zaak rechtstreeks treft. 

 

 

Artikel 3 UITSLUITINGEN 
 

3.1 Molest 
Van de verzekering is uitgesloten zaak- respectievelijk bedrijfsschade veroorzaakt door of ontstaan uit molest: 

- gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere daarmee vergelijkbare partijen elkaar, of de één de ander, met 

militaire machtsmiddelen bestrijden; 

- het gewapend optreden van militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van internationale organisaties zoals de 

Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdrags Organisatie of de West-Europese Unie wordt ook hieronder 

verstaan; 

- burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewapende strijd tussen inwoners van dezelfde staat waarbij een 

belangrijk deel van de inwoners van die staat is betrokken; 

- opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat dat is gericht tegen het openbaar gezag; 

- binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen 

binnen een staat voordoen; 

- oproer: een min of meer georganiseerde, plaatselijke gewelddadige beweging die is gericht tegen het openbaar gezag; 

- muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van een gewapende macht die is gericht 

tegen het gezag waaronder zij zijn gesteld. 

 

3.2 Atoomkernreactie 
Van de verzekering is uitgesloten zaak- respectievelijk bedrijfsschade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende 

uit atoomkernreactie, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie 

waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. 

 

De uitsluiting terzake van atoomkernreacties geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden die zich buiten een 

kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, 

landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat de benodigde vergunning(en) voor 

vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door de overheid moet(en) zijn afgegeven. 

Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. 

 

Onder ‘wet’ wordt verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere 

wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. 

 

Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet. 

 

3.3 Eigen gebrek en eigen bederf 

Behoudens de dekking voor bederf vanwege uitval van een koel-/vriesinstallatie (artikel 2.2.6) geeft de verzekering geen 

recht op vergoeding van schade bestaande uit een eigen gebrek of eigen bederf van de verzekerde zaak of uit andersoortige 

schade die uit de aard of natuur van de verzekerde zaak zelf voortspruit. 

 

3.4 Opzet / bewuste roekeloosheid 

De verzekering geeft geen recht op vergoeding van schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de 

verzekerde 

 

3.5 Ondeugdelijke verpakking / belading 

De verzekering geeft geen recht op vergoeding van schade die te wijten is aan het feit dat de verpakking en/of de wijze van 

belading in redelijk geacht moet worden onvoldoende te zijn afgestemd op het voorkomen van schade tijdens het vervoer. 

 

3.6 Rijden onder invloed 

De verzekering geeft geen recht op vergoeding van schade die is veroorzaakt bij een ongeval met een vervoermiddel, 

indien komt vast te staan dat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of 

enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij geacht moet worden niet in staat te zijn geweest het 

vervoermiddel naar behoren te besturen. 
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3.7 Vertraging  

De verzekering geeft geen recht op vergoeding van schade welke is veroorzaakt door opgetreden vertraging tijdens het 

vervoer, tenzij de vertraging het directe gevolg is van een ongeluk zoals omschreven in artikel 2.2.3. 

 

3.8 Inbeslagneming / verbeurdverklaring 

Deze verzekering geeft geen recht op vergoeding van schade die bestaat uit of verband houdt met inbeslagneming of 

verbeurdverklaring van de verzekerde zaken. 

 

 

Artikel 4 SCHADEMELDING EN -VASTSTELLING 

 

4.1 Aanmelding 
Verzekerde is verplicht verzekeraars zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is kennis te geven van iedere gebeurtenis, 

waaruit voor verzekeraars een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan. 

 

4.2 Benoeming experts 
 

4.2.1 Als uitsluitend bewijs van de grootte van de schade geldt een taxatie die is gemaakt door een gezamenlijk te 

benoemen expert of door twee experts, waarvan verzekerde en verzekeraars er ieder één benoemen;  

In het laatste geval benoemen beide experts vóór de aanvang van hun werkzaamheden samen een derde expert. Bij gebrek 

aan overeenstemming stelt deze, na beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben, de omvang van de schade 

vast overeenkomstig de poliscondities en binnen de grenzen van de beide taxaties. 

De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te laten bijstaan. 

 

Iedere partij kan voor gebouwen, bedrijfsuitrusting/inventaris, goederen en bedrijfsschade de benoeming van een 

afzonderlijke expert verlangen. 

 

4.2.2 Benoeming van expert(s) en aanvaarding van de opdracht moeten blijken uit een door verzekerde en expert(s) te 

ondertekenen akte, waarvan het model door de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. is 

gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 

 

4.2.3 Indien enige benoeming door nalatigheid of door gebrek aan overeenstemming niet tot stand komt, zal een benoeming 

op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam of 

Rotterdam gedaan voor beide partijen bindend zijn.  

De partij van wie dit verzoek uitgaat zal daarvan aan de wederpartij kennis geven. 

 

4.2.4 Medewerking aan de omschreven gang van zaken houdt voor verzekeraars geen erkenning van vergoedingsplicht in.  

 

4.3 Medewerking 

 

Verzekerde en verzekeraars zijn verplicht de experts alle medewerking te geven die deze voor een juiste taakvervulling 

nodig oordelen, waaronder het ter inzage geven van de polis en andere administratieve gegevens, alsmede  het verschaffen 

van inlichtingen omtrent oorzaak, toedracht en omvang van de schade. 

 

4.4 Honoraria en kosten 

 

Honoraria en kosten van experts en deskundigen zijn ten volle voor rekening van verzekeraars. Overtreft echter het totaal 

aan declaraties van de door verzekerde benoemde expert(s) en de door deze geraadpleegde deskundige(n) het 

overeenkomstige totaal van de kant van verzekeraars, dan is het meerdere voor rekening van verzekerde. 

 

 

Artikel 5 VERGOEDING BOVEN HET VERZEKERDE BEDRAG 
Indien niet of niet voldoende elders verzekerd geeft deze verzekering bij een schade door een gedekt gevaar/gebeurtenis en 

boven het verzekerde recht op vergoeding van: 

 

5.1  Bereddingskosten, zo nodig tot maximaal € 10.000,00 boven de verzekerde som; 

5.2  Opruimingskosten zo nodig tot maximaal € 5.000,00 boven de verzekerde som; 

5.3  Averij-grosse zo nodig tot maximaal € 10.000,00 boven de verzekerde som; 

5.4  Hulpmaterialen tot maximaal € 1.250,00. 
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Artikel 6 SCHADE EN OMVANG VAN DE VERGOEDING 

 

6.1 De verplichting van verzekeraars tot schade-uitkering bestaat uit: 

6.1.1 zaakschade: naar keuze van verzekeraars, het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en 

onmiddellijk na de gebeurtenis of de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis van die zaken, die naar het oordeel van 

de experts voor herstel vatbaar zijn, alsmede - bij verzekering op basis van nieuwwaarde - door de gebeurtenis veroorzaakte 

en door het herstel niet opgeheven waardevermindering; 

 

6.1.2 het bedrag van de vergoedingen boven het verzekerde bedrag overeenkomstig artikel 5; 

 

6.2 Bij de bepaling van de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis wordt uitgegaan van de 

waardegrondslag zoals hieronder genoemd, terwijl bij de vaststelling van de waarde onmiddellijk na de gebeurtenis met 

deze waardegrondslag rekening zal worden gehouden. 

 

6.2.1 bedrijfsuitrusting/inventaris, hulpmaterialen tot een maximum verzekerd bedrag van € 10.000,00, tenzij anders is 

vermeld op het polisblad: de nieuwwaarde.  

De vervangingswaarde wordt aangehouden: 

-   indien verzekerde reeds voor de schade het voornemen had het bedrijf te beëindigen; 

-   indien niet tot voortzetting van het bedrijf en herinvestering wordt overgegaan; 

-  indien van voortzetting van het bedrijf en/of herinvestering niet binnen 12 maanden na de schadedatum aan 

verzekeraars schriftelijk mededeling wordt gedaan; 

-   voor zaken waarvan de vervangingswaarde minder bedraagt dan een elders in de polis genoemd percentage van de 

nieuwwaarde; 

-   voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij zijn bestemd; 

-   voor motorrijtuigen (waaronder brom- en snorfietsen), caravans en andere aanhangwagens, vaartuigen, alsmede 

onderdelen daarvan; 

-   voor kunstvoorwerpen, antiek en zeldzame zaken. 

 

6.2.2 goederen, tot een maximum verzekerd bedrag van € 10.000,00, tenzij anders is vermeld op het polisblad: de kostprijs 

of de vervangingswaarde indien dit een lager bedrag is. 

In geval van verkochte doch niet geleverde goederen, die nog voor rekening en risico van verzekerde zijn: de waarde van 

de verkoopfactuur, verhoogd met vracht en alle verdere kosten, voor zover deze kosten niet reeds in het factuurbedrag zijn 

begrepen. 

 

6.2.3 indien blijkt dat de verzekerde zaken behoren tot het particuliere belang van verzekerde zal bij de waardegrondslag 

rekening worden gehouden met de niet verrekenbare BTW. 

 

6.2.4 Indien een andere waarde dan in artikel 6.2.1 of 6.2.2 is omschreven is overeengekomen: die andere waarde. 

 

6.3 De verplichting van verzekeraars tot schadevergoeding geldt tot ten hoogste het verzekerde bedrag, echter vermeerderd 

met het bedrag van de vergoedingen boven het verzekerde bedrag overeenkomstig artikel 5. 

 

6.4 Elke verschuldigde schadevergoeding zal door verzekeraars worden voldaan binnen 4 weken na ontvangst van alle 

noodzakelijke gegevens. Verzekeraars zullen nooit eerder in verzuim zijn dan vanaf 4 weken na deze ontvangst. 

 

6.5. Indien een verzekerde een of meer in de polis opgenomen verplichtingen niet of niet volledig is nagekomen, kunnen 

verzekeraars de schade-uitkering verminderen met de schade die zij daardoor leiden. 

 

Artikel 7 VERJARING 

Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaar na de aanvang 

van de dag, volgende op die waarop de verzekerde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. 

 

Artikel 8 ANDERE VERZEKERINGEN 
8.1 Verzekerde is verplicht opgave te doen van alle hem bekende overige verzekeringen die tijdens de gebeurtenis dekking 

boden tegen schade aan de verzekerde zaken. 

 

8.2 Indien het verzekerde zaken eveneens zijn verzekerd op een daartoe speciaal afgesloten verzekering gaat deze speciale 

verzekering te allen tijde voor. Onder ‘speciaal afgesloten verzekering’ worden verstaan: glasverzekering, 

kostbaarhedenverzekering, computer (bedrijfsschade)- verzekering, machinebreuk (bedrijfsschade) verzekering, constructie 

all risks (bedrijfsschade) verzekering, advance profit verzekering, reconstructiekostenverzekering, huurdervingverzekering. 
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Artikel 1 AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 

In dit onderdeel wordt verstaan onder: 

 

1.1. Atoomkernreactie 

Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit, 

radioactieve straling; 

 

1.2. Begunstigde 

De (rechts)persoon die blijkens de (het) polis (aanhangsel) gerechtigd is de uit hoofde van deze verzekering te 

verstrekken uitkering te ontvangen. Indien sprake is van een uitkering aan de echtgeno(o)t(e), de kinderen of de 

erfgenamen wordt hieronder verstaan, respectievelijk: 

- de echtgeno(o)t(e) ten tijde van het ongeval; 

- de wettige, gewettigde of geadopteerde kinderen, alsmede de wettige, gewettigde en geadopteerde 

afstammelingen van vooroverleden kinderen bij plaatsvervulling; de onderlinge verdeling geschiedt volgens de 

wettelijke bepalingen; 

- degene die krachtens erfstelling of de wet deelgerechtigd zijn in de nalatenschap, daaronder begrepen hun 

erfgenamen en rechtverkrijgenden onder algemene titel; de onderlinge verdeling geschiedt volgens de wettelijke 

bepalingen; 

 

1.3. Blijvende invaliditeit 

Blijvend geheel of gedeeltelijk (functie-)verlies van enig lichaamsdeel of orgaan; 

 

1.4. Letsel 

Direct door een ongeval veroorzaakte anatomische beschadiging.  

 

1.5. Molest 

Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze zes vormen van m olest, 

evenals de definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, welke door het Verbond van Verzekeraars op 2 

november 1981 is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag; 

 

1.6. Ongeval 

Een plotselinge, ongewilde, van buiten komende, onmiddellijke gewelddadige inwerking op het lichaam van de 

verzekerde, welke rechtstreeks en uitsluitend de oorzaak is van objectief geneeskundig vast te stellen lichamelijk 

letsel, dat rechtstreeks de dood of de blijvende invaliditeit tot gevolg heeft;  

 

1.7. Verzekerde 

De persoon bij wiens overlijden ten gevolge van een ongeval, of bij wiens blijvende invaliditeit ten gevolge van een 

ongeval, enige uitkering wordt verstrekt; 
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Artikel 2. OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 

 

2.1. Verzekeringsgebied 

De verzekering is van kracht in de gehele wereld. 

 

2.2. Omvang van de dekking 

a. een uitkering van het verzekerde bedrag in geval van overlijden ten gevolge van een gedekt ongeval;  

b. een uitkering van ten hoogste het verzekerde bedrag in geval van blijvende functionele  invaliditeit ten gevolge 

van een bij een gedekt ongeval opgelopen lichamelijk letsel. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de 

graad van invaliditeit; 

 

2.3. Dubbele uitkering 

Indien de verzekerde als gevolg van een ongeval overlijdt of blijvend voor 100% invalide wordt, zullen verzekeraars 

het verzekerde bedrag bij overlijden respectievelijk het verzekerde bedrag bij blijvende invaliditeit verdubbelen en 

uitkeren indien het ongeval het gevolg is van: 

- brand in een woning; 

- enig ongeluk overkomen aan een openbaar vervoermiddel (uitgezonderd (lucht)vaartuigen), waarin verzekerde 

als passagier had plaatsgenomen; 

 

2.4. Extra dekkingen  

 

2.4.1. Plastische chirurgie 

Indien in verband met misvorming, mismaking of ontsiering als gevolg van een gedekt ongeval een behandeling door 

een plastisch chirurg naar diens oordeel een redelijke kans op verbetering of herstel daarvan biedt, vergoeden 

verzekeraars de met de operatie of poliklinische behandeling verband houdende kosten, voorgeschreven 

medicamenten, verbanden en andere geneesmiddelen, alsmede de kosten van verpleging in het ziekenhuis, mits deze 

behandeling binnen twee jaar na de datum van het ongeval plaatsvindt, tot maximaal 10% van het bij blijvende 

invaliditeit verzekerde bedrag, met een maximum van € 5.000,- per ongeval. 

Als voorwaarde voor de vergoeding van kosten uit hoofde van dit artikel, geldt dat de verzekerde rechten kan 

ontlenen aan een in Nederland gesloten primaire ziektekostenverzekering of soortgelijke voorziening. De onderhavige 

verzekering biedt uitsluitend een zogenaamde excedent of aanvullende dekking op een primaire 

ziektekostenverzekering of soortgelijke voorziening voor zover de geneeskundige kosten volgens de condities van de 

ziektekostenverzekering of soortgelijke voorziening niet zijn gedekt, dan wel niet onder deze primaire 

ziektekostenverzekering of soortgelijke voorziening worden vergoed ten gevolge van een eigen risico of 

vergoedingsmaximum. Onder dit laatste wordt uitdrukkelijk niet verstaan een wettelijk verplichte eigen bij drage. 

Onverminderd het voorgaande bestaat geen recht op vergoeding van de hiervoor bedoelde kosten indien deze geheel 

of gedeeltelijk door een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, zijn gedekt of gedekt zouden zijn indien 

onderhavige verzekering niet had bestaan, dan wel indien een aansprakelijke derde tot vergoeding van die kosten 

verplicht is gesteld. 

 

2.5. Overlijden buiten Nederland 
(Uitsluitend van toepassing voor verzekerde(n) die werkzaam en woonachtig is/zijn in Nederland).  

Indien de verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een bij een ongeval opgelopen lichamelijk letsel 

overlijdt tijdens zijn verblijf buiten Nederland, vergoeden verzekeraars boven het voor overlijden verzekerde bedrag 

eventueel een bijdrage in de gemaakte kosten van repatriëring van het stoffelijk overschot van ten hoogste € 10.000,-. 

Deze bijdrage geldt enkel en alleen als excedent boven het elders verzekerde bedrag en wordt dan ook uitsluitend 

verleend ingeval de gemaakte kosten van vervoer niet of slechts gedeeltelijk onder enige andere verzekering en/of 

voorziening, al dan niet van oudere datum, gedekt zijn of daaronder niet slechts gedeeltelijk gedekt zouden zijn 

indien de onderhavige verzekering niet had bestaan. 

 

 

Artikel 3. UITBREIDINGEN VAN HET ONGEVALSBEGRIP  

 

Onder ongeval wordt - met inachtneming van de in artikel 1. gegeven definitie - mede aangemerkt: 

 

3.1. Complicaties 

Complicaties of verergering van het ongevalletsel als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van de door het ongeval 

noodzakelijk geworden geneeskundige behandeling; 
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3.2. Ziektekiemen na ongeval 

Wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnendringen van ziektekiemen, mits rechtstreeks verband houdend met 

een eerder aan de verzekerde overkomen gedekt ongeval; 

 

3.3. Onjuiste medische behandeling 

Een onjuiste medische behandeling, mits rechtstreeks verband houdend met een eerder aan de verzekerde overkomen, 

gedekt ongeval; 

 

3.4. Binnenkrijgen van stoffen 

Het acuut en ongewild binnenkrijgen van voor de gezondheid schadelijke vaste en/of vloeibare stoffen, dan wel 

gassen of dampen (niet zijnde virussen of bacteriële ziektekiemen), hetwelk rechtstreeks leidt tot geneeskundig vast 

te stellen lichamelijk letsel dat de dood of blijvende invaliditeit tot gevolg heeft, met uitzondering evenwel van het 

binnenkrijgen van geneesmiddelen, verdovende middelen, slaap- of genotmiddelen die niet door een medicus zijn 

voorgeschreven; 

 

3.5. Besmetting na onvrijwillige val 

Besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie, echter uitsluitend indien deze besmetting of reactie het 

rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het gevolg is van het zich 

daarin begeven bij een poging tot redding van mens, dier of zaken; 

 

3.6. Besmettingen 

Besmetting door koepokken, miltvuur, mond- en klauwzeer, sarcoptesschurft, trichophytie en de ziekte van Bang; 

 

3.7. Verstikking e.d. 

Verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte, warmtebevanging, alsmede het plotseling en 

ongewild ontstaan van verstuiking, ontwrichting, spier-/peesverrekking en/of –scheuring mits deze letsels medisch 

vaststelbaar zijn; 

 

3.8. Uitputting e.d. 

Uitputting, verhongering, verdorsting, zonnebrand en ander lichamelijk letsel, mits deze rechtstreeks gevolg zijn van 

ontbering of enige rampspoed; 

 

3.9. Ongeval door ziekte 

Ongevallen ontstaan als gevolg van een ziekte, kwaal of gebrek van de verzekerde; 

 

3.10. Ongeval in luchtvaartuig 

Ongevallen de verzekerde als passagier overkomen in: 

- een luchtvaartuig (waaronder begrepen een militair vliegtuig, mits niet voor oorlogsdoeleinden ), waarvan de 

piloot in het bezit is van een voor het desbetreffende luchtvaartuig vereiste brevet, alsmede ongevallen de 

verzekerde als amateur-zweefvlieger overkomen, mits hij in het bezit is van een geldig brevet; 

- een luchtvaartuig tijdens reddingsvluchten, ook indien deze niet is ingericht als passagiersvliegtuig; 

 

3.11. Kaping of gijzeling 

Ongevallen de verzekerde overkomen tijdens een gijzeling of kaping van enig openbaar middel van vervoer waarin 

verzekerde zich als passagier bevindt, alsmede tijdens daaruit voortvloeiende gewelddaden in de directe omgeving 

daarvan, respectievelijk tijdens (een poging tot) het ontkomen aan gijzeling of kaping, met dien verstande dat de dekking 

van dit risico maximaal 365 dagen na het tijdstip waarop de gijzeling of kaping plaatsvond van kracht blijft en de kaping 

of gijzeling geen verband houdt met molest; 

 

3.12. Besturen motorrijwiel 

Ongevallen, de verzekerde overkomen tijdens het besturen van, dan wel het als passagier meerijden op, een 

motorrijwiel of bromfiets(-scooter), mits de verzekerde op het moment van ongeval zijn hoofd deugdelijk door een 

valhelm, die aan de wettelijke voorschriften voldoet, beschermd had en mits de bestuurder voor dit vervoermiddel in 

het bezit was van een geldig rijbewijs, respectievelijk certificaat; 

 

3.13. Sportongeval 

Ongevallen de verzekerde overkomen tijdens deelneming - mits als amateur - aan welke sport dan ook, met 

uitzondering de sporten als genoemd in artikel 4.14; 
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3.14. Whiplash 

Cervicaal (of lumbaal) acceleratie-/deceleratieletsel van de wervelkolom (post whiplash syndroom) met eventuele 

neuropsychologische en/of vestibulaire afwijkingen; 

 

3.15. Postcommotioneel syndroom 

Een geheel van klachten die zich na een commotio cerebri voordoen in minder of meer uitgesproken vorm.  

 

 

Artikel 4. UITSLUITINGEN 

 

Geen recht op uitkering bestaat ter zake van:  

 

4.1. Opzet 

Ongevallen ontstaan door opzet of roekeloosheid van, met goedvinden van of door uitlokking door de 

verzekeringnemer, de verzekerde, de begunstigde(n) of bij de verzekering belanghebbende(n); 

 

4.2. Zelfmoord 

Ongevallen ontstaan door (poging tot) zelfmoord, zelfverminking of door bewuste roekeloosheid; 

 

4.3. Misdrijf 

Ongevallen in verband met, dan wel tijdens, het door de verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of een 

poging daartoe, met inbegrip van deelname aan vechtpartijen behoudens het bepaalde in artikel 3.10;  

 

4.4. Waagstuk 

Ongevallen ten gevolge van, dan wel tijdens, een waagstuk, tenzij dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was in 

verband met de juiste uitoefening van het beroep van de verzekerde of met rechtmatige zelfverdediging of redding 

van zichzelf, anderen, dieren of zaken of een poging daartoe; 

 

4.5. Allergische reacties 

Allergische reacties, voor zover deze niet het gevolg zijn van een gedekt ongeval of van de in artikel 3.1., 3.3. en 3.5. 

gedefinieerde uitbreidingen; 

 

4.6. Pijn 

Pijn en/of de daaruit voortvloeiende gevolgen; 

 

4.7. Gebruik van Alcohol 

Ongevallen ontstaan onder invloed van alcohol, tenzij wordt aangetoond dat de verzekerde ten tijde van het ongeval minder 

dan 0,8 promille alcohol in zijn bloed had, dan wel het ademalcoholgehalte minder dan 350 microgram was; 

 

4.8. Bedwelmende middelen 

Ongevallen ontstaan onder invloed van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, tenzij het gebruik op 

voorschrift van een arts is en verzekerde zich aan de voorgeschreven hoeveelheden heeft gehouden; 

 

4.9. Spier, zenuw- of gewrichtsaandoeningen 

Lendespit, lumbago, peesschede-ontsteking, zweepslag, tennisarm, golfersarm, hernia (ingewandsbreuk), hernia 

nucleipulposi, PHS (periarthritis humeroscapularis) en de gevolgen daarvan; 

 

4.10. Psychische aandoeningen  

Psychische aandoeningen van welke oorzaak ook en/of daaruit voortvloeiende gevolgen, tenzij deze medisch aantoonbaar 

het rechtstrekse gevolg zijn van een door het ongeval veroorzaakte blijvende hersenweefselbeschadiging; 

 

4.11. Molest 

Ongevallen, ontstaan, bevorderd of verergerd - hetzij direct, hetzij indirect - door molest; 

 

4.12. Atoomkernreacties 

4.12.1 de verzekering geeft geen dekking indien de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit 

atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. 

4.12.2 de uitsluiting onder lid 1 geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten 

een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, 

landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er door 
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een enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging gebruik, opslag en het zich 

ontdoen van radioactieve stoffen. 

Onder "kerninstallaties" wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen 

(Staatsblad 1979-225) alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip; 

 

4.13. Wedstrijden 

Ongevallen, ontstaan tijdens deelneming aan wedstrijden met motorvaartuigen of motorrijtuigen, waarbij de snelheid 

een overwegende factor uitmaakt; 

 

4.14. Gevaarlijke sporten  
Ongevallen de verzekerde overkomen tijdens deelname aan: elastiekspringen (bungyjumpen), parapenten, 

parachutespringen, en alle daaraan verwante sporten welke het zich verplaatsen in de lucht, horizontaal of verticaal, 

als doelstelling hebben; 

 

 

Artikel 5. MELDING ONGEVAL 

 

5.1. Melding bij overlijden 

In geval van overlijden van een verzekerde is/zijn de verzekeringnemer, de begunstigde en/of de bij de verzekering 

belanghebbende verplicht ervoor zorg te dragen dat verzekeraars zo spoedig mogelijk, doch tenminste 48 uur voor de 

begrafenis of crematie schriftelijk (per email of fax) of telefonisch daarvan in kennis zijn gesteld en tevens naar beste 

vermogen opgave te doen van alle bijzonderheden ter zake van dit overlijden en het ongeval, de verzekerde 

overkomen; 

 

5.2. Medisch onderzoek en sectie 

De verzekeringnemer en/of begunstigde en/of belanghebbende is/zijn verplicht aan de door verzekeraars aangewezen 

geneeskundige en/of door verzekeraars gemachtigde persoon/ personen alle medewerking te verlenen met betrekking 

tot een eventueel noodzakelijk medisch onderzoek (een eventue(e)l(e) sectie, laboratoriumonderzoek en exhumatie 

daaronder begrepen) naar het ontstaan van het ongeval en/of de doodsoorzaak. Zij zijn verplicht naar beste vermogen 

en naar waarheid antwoord te geven op aan hen gestelde vragen. Verzekeringnemer en/of begunstigde en/of 

belanghebbende is/zijn verplicht naar beste vermogen te bevorderen dat de begrafenis of crematie van de verzekerde 

niet eerder plaats vindt dan na toestemming daartoe van verzekeraars; 

 

5.3. Vermissing, verdwijning 

In geval van vermissing of verdwijning van een verzekerde, is/zijn de verzekeringnemer en/of begunstigde en/of 

belanghebbende verplicht verzekeraars daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is in kennis te stellen. 

Aanspraak op uitkering blijft bestaan indien buiten redelijke twijfel aannemelijk is dat de verzekerde als gevolg van 

een gedekt ongeval is overleden. Verzekeraars kunnen verlangen dat een verklaring van (een rechtsvermoeden van) 

overlijden, als bedoeld in artikel 1:412 e.v. BW wordt overgelegd. Artikel 5.2. is, voor zover relevant, van 

overeenkomstige toepassing; 

 

5.4. Melding bij blijvende invaliditeit 

De verzekeringnemer en/of de verzekerde is/zijn verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk b innen drie maanden 

daarna, verzekeraars in kennis te stellen van het ongeval, waaruit een recht op uitkering wegens blijvende invaliditeit 

zou kunnen ontstaan. Indien de aangifte later wordt gedaan kan toch recht op uitkering ontstaan, mits ten genoegen 

van verzekeraars voldoende wordt aangetoond dat: 

- de verzekerde een gedekt ongeval is overkomen; 

- de blijvende invaliditeit het rechtstreeks gevolg is van dit ongeval;  

- de gevolgen van dit ongeval niet door ziekte, kwaal of gebrekkigheid of een abnormale lichaams-

/geestesgesteldheid zijn vergroot; 

- de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de behandelende arts heeft opgevolgd.  

 

 

Artikel 6. VERPLICHTINGEN EN SANCTIES  

 

6.1. Verplichtingen verzekerde 

Indien verzekerde door een ongeval wordt getroffen is verzekerde, respectievelijk rechtverkrijgende(n) verplicht:  

- verzekeraars hiervan binnen de betreffende termijn zoals omschreven in artikel 5.4. in kennis te stellen;  

- zich zo spoedig mogelijk onder geneeskundige behandeling te stellen en onder behandeling te blijven indien dit 

redelijkerwijs noodzakelijk is, en de voorschriften van de behandelend arts onafgebroken op te volgen; 
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- zich in ieder geval door een door verzekeraars aangewezen geneeskundige op kosten van verzekeraars te laten 

onderzoeken of zich ter observatie in een door hen al dan niet in Nederland aangewezen ziekenhuis of inrichting 

te laten opnemen; 

- alle door verzekeraars nodig geoordeelde gegevens te verstrekken, of te doen verstrekken, aan de door 

verzekeraars aangewezen deskundige en alle medewerking te verlenen bij het opvragen van medische gegevens 

ten behoeve van de medisch adviseur van verzekeraars; 

- alle door verzekeraars of door haar aangewezen deskundige(n) gestelde vragen naar waarheid en volledig te 

beantwoorden en geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststelling van de mate van 

blijvende invaliditeit van belang kunnen zijn; 

- verzekeraars zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in kennis te stel len van geheel of gedeeltelijk herstel; 

- om verzekeraars in staat te stellen een medisch onderzoek te laten verrichten als bedoeld in artikel 5.2;  

 

6.2. Verplichtingen verzekeringnemer 

Indien verzekerde door een ongeval wordt getroffen is verzekeringnemer verplicht:  

- verzekeraars hiervan binnen de betreffende termijn zoals omschreven in artikel 5.1. tot en met 5.4. in kennis te 

stellen; 

- naar haar beste vermogen te bevorderen dat de verzekerde de hiervoor onder artikel 6.1. genoemde 

verplichtingen nakomt; 

- desgevraagd aan verzekeraars nadere gegevens te verstrekken, waaruit blijkt dat degene voor/door wie uitkering 

wordt verlangd ten tijde van het ongeval verzekerd was, en verzekeraars in de gelegenheid te stellen de 

verstrekte gegevens te verifiëren; 

 

6.3. Verlies van recht op uitkering  
Elk recht op uitkering vervalt: 

- als enige uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verplichting niet is nagekomen en daardoor de belangen 

van de verzekeraar zijn geschaad; 

- in geval de verzekeringnemer, verzekerde of een belanghebbende een verkeerde voorstelling van zaken heeft verstrekt 

aan de maatschappij of aan door de maatschappij aangewezen deskundigen of een onware opgave aan de 

maatschappij of aan deze deskundige heeft gedaan; 

- in geval van een weigering van de nabestaande(n) om verzekeraars in staat  te stellen een medisch onderzoek te 

laten verrichten als bedoeld in artikel 5.2; 

 

 

Artikel 7. UITKERINGEN  

 

7.1. Bij overlijden 

Indien een verzekerde als gevolg van een ongeval overlijdt, keren verzekeraars de ter zake verzekerde som uit aan de 

begunstigde(n), dan wel - indien dit met de verzekeringnemer is overeengekomen - aan de verzekeringnemer. Voor 

zover nodig wordt deze vordering van begunstigde(n)/verzekeringnemer in afwijking van artikel 6:83 BW eerst 

opeisbaar veertien dagen nadat verzekeraars de beschikking hebben gekregen over de (eind)rapportage van hun 

medisch adviseur alsmede over alle medische en andere gegevens die redelijkerwijs voor een juiste beoordeling van 

het recht op uitkering noodzakelijk zijn; 

 

7.1.1. Reeds verstrekte invaliditeitsuitkering 

Op de uitkering komen in mindering alle bedragen die reeds ter zake van hetzelfde ongeval wegens blijvende 

invaliditeit zijn uitgekeerd. Voor zover deze uitkeringen wegens blijvende invaliditeit het verzekerde bedrag in geval 

van overlijden zouden hebben overtroffen, behoeft het verschil niet als onverschuldigd betaald aan verzekeraars te 

worden gerestitueerd; 

 

7.1.2. Geen begunstigde 

Indien, bij overlijden van de verzekerde, blijkt dat geen begunstigde(n) bestaat/bestaan vervalt het recht op uitkering. 

In geen geval zal - bij gebreke van erfgenamen van de verzekerde in de zin van artikel 4:879 BW - de uitkering 

krachtens deze verzekering vervallen aan de Staat der Nederlanden, of zal deze uitkering in zodanig geval ter 

voldoening van de schulden van de verzekerde beschikbaar worden gesteld; 

 

7.1.3. Geen overdracht 

De vordering van de begunstigde jegens verzekeraars ter zake van de uitkering bij overlijden kan niet aan derden 

worden overgedragen; 
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7.2. Bij blijvende invaliditeit 

Indien een verzekerde als gevolg van een bij een ongeval opgelopen medisch vaststelbare lichamelijk letsel invalide raakt, 

keren verzekeraars maximaal de ter zake verzekerde som uit aan de begunstigde, dan wel - indien dit met 

verzekeringnemer is overeengekomen - aan verzekeringnemer. Voor zover nodig wordt deze vordering van 

begunstigde/verzekeringnemer in afwijking van artikel 6:83 BW eerst opeisbaar veertien dagen nadat verzekeraars de 

beschikking hebben gekregen over de (eind)rapportage van hun medisch adviseur alsmede over alle medische en 

andere gegevens die redelijkerwijs voor een juiste beoordeling van het recht op uitkering noodzakelijk zijn;  

 

7.2.1. Wijze van vaststelling 

De mate van blijvende invaliditeit zal door verzekeraars worden vastgesteld op basis van de rapportage van door hen 

aangewezen medische en (eventueel) andere deskundigen; 

 

7.2.2. Tijdstip van vaststelling 

De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld zodra naar medisch oordeel van een onveranderlijke toestand 

sprake is, doch in ieder geval binnen drie jaar na de ongevalsdatum, tenzij anders wordt overeengekomen. 

Bij het einde van deze driejaarstermijn of nader overeengekomen termijn, zal de mate van blijvende invaliditeit worden 

bepaald op basis van de alsdan bestaande invaliditeit. 

Indien de mate van blijvende invaliditeit is vastgesteld, zullen nadien optredende wijzigingen geen aanspraken 

ontstaan op aanvullende uitkeringen, noch op terugvordering van reeds verrichte uitkeringen;  

 

7.2.3. Invaliditeitsschaal 

Bij de vaststelling door (medische) deskundigen gelden bij algeheel verlies of blijvende algehele onbruikbaarheid van 

de in de hiernavolgende invaliditeitsschaal te noemen lichaamsdelen / organen de daarachter vermelde percentages: 

-  beide ogen 100% 

-  één oog  33% 

- één oog indien krachtens deze polis reeds uitkering is verleend  

 wegens het verlies van het andere oog  67% 

- gehoor op één oor 30% 

-  gehoor op één oor indien krachtens deze polis reeds uitkering is  

 verleend wegens het verlies van het gehoor op één oor 20% 

-  gehoor op beide oren 50% 

-  oorschelp 5% 

-  neus   10% 

-  de reuk, de smaak of beide 10% 

 (gedeeltelijk verlies van de reuk, de smaak of van beide  

 wordt niet als invaliditeit beschouwd) 

-  duim  25% 

-  wijsvinger 15% 

- elke andere vinger 10% 

- hand tot in het polsgewricht 70% 

- arm tot in het schoudergewricht 75% 

- grote teen 10% 

- elke andere teen 5% 

- been tot in het kniegewricht 55% 

-  been tot in het heupgewricht 70% 

-  milt   5% 

-  nier   20% 

-  long   25% 

-  het volledig verlies van functie van de alvleesklier  70% 

- het volledig verloren gaan van de spraak 35% 

-  volledig natuurlijk gebit 2,5% 

 echter tot een maximum van € 12.500,- (verlies van minder dan 50% of bij  

 gedeeltelijke beschadiging(en) zal geen uitkering worden verleend.  

 Onder volledig gebit wordt verstaan: 28 tot 32 elementen. Onder gebit wordt verstaan:  

 het natuurlijke gebit en/of niet uitneembare gebitsprothesen). 

-  het als gevolg van medisch vaststelbaar traumatische beschadiging  

 van hersenweefsel volledig verloren gaan van de geïntegreerde  

 complexe hogere hersenfuncties 100% 

-  het als gevolg van medisch vaststelbaar traumatische beschadiging  

 van hersenweefsel volledig verloren gaan van het vermogen tot taalgebruik 90% 

-  postcommotioneel syndroom 0-8% 
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-  wervelkolom met volledig verlies van de typische wervelkolomactie  

 en bewegingsfunctie zonder neurologische verschijnselen 75% 

-  cervicaal (of lumbaal) acceleratie-/deceleratieletsel van de  

 wervelkolom zonder objectief aantoonbare neurologische- 

 /neuropsychologische uitvalsverschijnselen en/of objectief  

 aantoonbare vestibulaire afwijkingen 0-8% 

-  cervicaal acceleratie-/deceleratieletsel van de wervelkolom  

 met neuropsychologische en/of vestibulaire afwijkingen 8-15% 

 

7.2.4. Gedeeltelijk verlies 

Wanneer sprake is van een gedeeltelijk verlies of gedeeltelijke functieverlies van één of meer van de in boven 

omschreven invaliditeitsschaal genoemde lichaamsdelen of organen, wordt het uitkeringspercentage naar 

evenredigheid met de hiervoor vermelde percentages vastgesteld, één en ander met inachtneming van de maatstaven, 

vastgelegd in de laatste uitgave van de “Guides to the Evaluation of Permanent Impairment” van The American Medical 

Association (A.M.A.), aangevuld met de richtlijnen van de Nederlandse specialistenverenigingen. 

Bij verlies of blijvende onbruikbaarheid van méér lichaamsdelen of organen worden de percentages opgeteld en/of 

gecombineerd; 

 

7.2.5. Vaststelling mate van blijvende invaliditeit in overige gevallen 

Bij algeheel of gedeeltelijk verlies of onbruikbaarheid van niet in de hiervoor vermelde invaliditeitsschaal genoemde 

lichaamsdelen of organen wordt de mate van blijvende invaliditeit door (medisch) deskundigen vastgesteld: 

- volgens de op dat moment geldende taxen, dan wel volgens de maatstaven zoals vastgelegd in de laatste uitgave van 

de 
“
Guides to the Evaluation of Permanent Impairment

”
 van de The American Medical Association (A.M.A.), 

aangevuld met de richtlijnen van de Nederlandse specialistenverenigingen en;  

- op basis van een beoordeling van de invloed van de invaliditei t op de werkzaamheden die voor de krachten en 

bekwaamheden van de verzekerde, niet zijnde een oproepkracht, zijn berekend en die met het oog op zijn 

opleiding en vroegere werkzaamheden naar medisch oordeel van hem gevergd kunnen worden . 

 

De uitkering zal worden vastgesteld op basis van het hoogste van de beide hiervoor bedoelde pe rcentages echter met 

betrekking tot oproepkrachten zal uitsluitend het onder lid 1 genoemde maatgevend zijn ; 

 

7.2.6. Maximum 

Voor één en hetzelfde ongeval zal in totaal niet meer worden uitgekeerd dan maximaal het voor blijvende gehele 

invaliditeit vermelde bedrag op het polisblad, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 2.3; 

 

7.2.7. Rentevergoeding 

Indien na verloop van 18 maanden na melding van het ongeval de mate van blijvende invaliditeit nog niet kan worden 

vastgesteld, vergoeden verzekeraars over het uiteindelijk uit te keren bedrag een enkelvoudige rente van 8% per jaar 

vanaf de 18
e
 maand na de melding van het ongeval. Indien de in artikel 5.4 genoemde meldingstermijn van 3 maanden is 

overschreden gaat de rentevergoeding zoveel later in als de meldingstermijn is overschreden. 

Voor het overige wordt deze vordering - voor zover nodig in afwijking van artikel 6:83 BW - eerst opeisbaar op een 

termijn van veertien dagen nadat verzekeraars de beschikking hebben gekregen over de (eind)rapportage van hun 

medisch adviseur alsmede over alle medische en andere gegevens die redelijkerwijs voor een juiste beoordeling van 

het recht op uitkering noodzakelijk zijn; 

 

7.2.8. Invloed van ziekte, kwaal of gebrek 

Indien een vóór het ongeval reeds bestaande ziekte, kwaal of gebrek, dan wel een ziekte, kwaal of gebrek die na het 

ongeval maar onafhankelijk daarvan is ontstaan, een nadelige invloed heeft op het ongevalgevolg, respectievelijk op 

de mate van blijvende invaliditeit, dan zal ter zake van dit ongeval niet meer worden uitgekeerd dan het geval zou zijn 

wanneer de verzekerde niet aan die ziekte, kwaal of gebrek, zou hebben geleden. 

Voor zover een bestaande ziekelijke toestand door een ongeval is verergerd, wordt hiervoor door de verzekeraar geen 

uitkering verleend. 

 

7.2.9. Invloed van overlijden 

Indien een verzekerde na een ongeval door een andere oorzaak dan dit ongeval overlijdt, wordt de blijvende 

invaliditeit vastgesteld op grond van de toestand van verzekerde zoals die aan de hand van medische rapporten 

vermoedelijk definitief zou zijn vastgesteld bij het bereiken van een medische eindtoestand bij niet-overlijden; 

 

7.3. Betaling en kwijting 

De betaling van de uitkering geschiedt binnen veertien dagen na ontvangst door verzekeraars van een door de 

begunstigde ondertekend bij verzekeraars gebruikelijk formulier, waarin aan verzekeraars volledige kwijting en 
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décharge wordt verleend. Verzekeraars hebben het recht de betaling van de uitkering via de tussenpersoon te laten 

geschieden. Indien verzekeraars de uitkering aan de tussenpersoon heeft gedaan, zijn jegens de tot uitkering gerechtigde 

gekweten voor zover hetgeen de verzekeraars aan de tot uitkering gerechtigde verschuldigd zijn aan deze laatste is 

voldaan, doch in ieder geval voor zover de tot uitkering gerechtigde door de betaling aan de tussenpersoon is gebaat. 

 

 

Artikel 8. BEËINDIGING VERZEKERINGSDEKKING 

 

De dekking voor een verzekerde eindigt automatisch: 

- aan het einde van het verzekeringsjaar waarin deze verzekerde 70 jaar is geworden;  

- op de eerste premievervaldatum volgend op de dag waarop deze verzekerde zijn woonplaats niet meer in 

Nederland heeft; 

 

 

Artikel 9. GESCHILLEN OMTRENT MATE VAN INVALIDITEIT 

 

Geschillen welke uitsluitend betrekking hebben op de vaststelling door verzekeraars van de mate van blijvende 

invaliditeit, respectievelijk op de aan die vaststelling ten grondslag gelegen rapporten van medische en (eventueel) 

andere deskundigen zullen - met uitsluiting van de burgerlijke rechter - worden onderworpen aan de beslissing van 

één of drie arbiters. 

Ieder van de aan te wijzen arbiters dient als geneeskundige/ medisch specialist in het register van de KNMG te zijn 

ingeschreven en in Nederland woonachtig en werkzaam te zijn. 

Indien partijen het niet eens worden over de aanwijzing van één of drie arbiter(s), heeft ieder van hen het recht 

eenzijdig aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam te verzoeken drie arbiters aan te wijzen. 

De aanwijzing door de President zal dan tussen partijen bindend zijn.  

Arbiters zullen in hoogste ressort en tussen partijen bindend beslissen. De kosten van de arbitrage worden door elk van de 

partijen voor de helft gedragen, tenzij arbiters beslissen dat de kosten van de arbitrage geheel ten laste van de in het 

ongelijk gestelde partij dienen te komen. 


