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Clausule Opzicht DSV/MAVB/1a/2011 
In afwijking van artikel 4.5 van de Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en 
beroepen (VAB 2010-01) is meeverzekerd schade aan zaken van derden gedurende de tijd dat een 
verzekerde deze onder opzicht heeft. Per aanspraak geldt voor roerende zaken een maximum van  
€ 50.000,00 en in enig verzekeringsjaar een maximum van € 100.000,00. Voor onroerende zaken geldt 
een maximum van € 250.000,00 per aanspraak en in enig verzekeringsjaar een maximum van  
€ 500.000,00. Voor deze opzichtdekking geldt per aanspraak een eigen risico van 10% met een minimum 
van € 1.000,00 en een maximum van € 5.000,00. Uitgesloten blijft echter: 
- reisbagage; 
- licht-, geluids-, opname- en gespreksapparatuur; 
 
 
Clausule Filmuitsluitingen DSV/MAVB/2a/2006 
Niet verzekerd zijn aanspraken voor schade in verband met: 

1. Outdooractiviteiten, zoals bergsporten (incl. abseilen), survivaltochten, wildwatervaren, 
mountainbiken, wintersporten, stormbanen, activiteiten op zee, indoor klimmen en skiën, 
snelheidswedstrijden, onderwatersporten, paarden, schieten, poolexpedities tenzij deze 
activiteiten plaatsvinden onder deskundige begeleiding en de aanwijzingen van deze deskundige 
worden opgevolgd. Deskundig is iemand die voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden de 
hiervoor benodigde opleiding met goed gevolg heeft afgerond zoals dat voor de desbetreffende 
branche algemeen erkend en/of gebruikelijk is. 

2. Gebruik van vuur, vuurwerk en/of springstoffen waarvoor in de televisie en/of filmwereld 
normaliter daarin gespecialiseerde personen worden ingehuurd. Deze uitsluiting is niet van 
toepassing voor zover deze werkzaamheden en/of activiteiten worden uitgevoerd door een 
daartoe bevoegde deskundige en deze werkzaamheden conform alle regelgeving en met de 
daartoe benodigde vergunningen worden uitgevoerd. Deskundig is iemand die voor het 
uitoefenen van zijn werkzaamheden de hiervoor benodigde opleiding met goed gevolg heeft 
afgerond zoals dat voor de desbetreffende branche algemeen erkend en/of gebruikelijk is. Er geldt 
in dergelijke gevallen een eigen risico van € 15.000,00 per aanspraak. 

3. Special effects en/of stunts waarvoor in de televisie en/of filmwereld normaliter daarin 
gespecialiseerde personen worden ingehuurd. Deze uitsluiting is niet van toepassing voor zover 
deze werkzaamheden en/of activiteiten worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige 
en deze werkzaamheden conform alle regelgeving en met de daartoe benodigde vergunningen 
worden uitgevoerd. Deskundig is iemand die voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden de 
hiervoor benodigde opleiding met goed gevolg heeft afgerond zoals dat voor de desbetreffende 
branche algemeen erkend en/of gebruikelijk is. Er geldt in dergelijke gevallen een eigen risico 
van € 15.000,00 per aanspraak. 

 
Clausule Aansprakelijkheidsverhogende bedingen DSV/MAVB/5a/2011 
In afwijking van het bepaalde in artikel 4.9 (aansprakelijkheidsverhogende bedingen) van de 
Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (VAB 2010-01), dekt deze 
verzekering mede de aansprakelijkheid voortvloeiende uit voorwaarden waarop: 
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1. personeel door verzekerde wordt gehuurd, of – al dan niet tegen betaling – aan hen ter 
beschikking wordt gesteld; 

2. materialen, materieel, computers, gebouwen en/of terreinen door verzekerde worden gehuurd of 
aan verzekerde – al dan niet tegen betaling – ter beschikking worden gesteld; 

3. aan verzekerde assistentie en/of diensten zijn of worden verleend, werkzaamheden worden 
verricht en dergelijke; 

4. verzekerde vergunningen en/of concessies verleend zijn of worden, dan wel toestemming 
verleend is of wordt tot het op bepaalde wijze en/of plaatsen verrichten van werkzaamheden, 
verlenen van assistentie en/of diensten en dergelijke. 

5. werkzaamheden zijn of worden aangenomen en uitgevoerd; 
6. zaken aan verzekerde zijn geleverd of – al dan niet tegen betaling – ter beschikking zijn gesteld. 
7. verzekerden deelnemen aan tentoonstellingen, beurzen en dergelijke; 
 
 
Clausule Passagier DSV/MAVB/14a/2011 
Onder het begrip passagier wordt met betrekking tot deze verzekering mede verstaan een ieder die 
binnen het kader van de verzekerde hoedanigheid aan boord van een (lucht)vaartuig aanwezig is, mits 
niet betrokken bij de besturing hiervan. 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4.8 van de Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor 
bedrijven en beroepen (VAB 2010-01), dekt deze verzekering mede de aansprakelijkheid van verzekerde 
als passagier van een vaartuig. 
 
 
Clausule WGA Werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:611 BW DSV/MAVB/15a/2011 
In aanvulling op het bepaalde in de voorwaarden is verzekerd de aansprakelijkheid van de 
verzekeringnemer voor schade die een verzekerde lijdt in verband met het verrichten van 
werkzaamheden voor de verzekeringnemer of verband houdend met (deelname aan) arbeidsgerelateerde 
activiteiten. Deze aanvullende dekking heeft uitsluitend betrekking op de aansprakelijkheid die uit 
hoofde van de artikelen 7:611 en 6:248 BW op de werkgever rust indien hij niet heeft gezorgd voor een 
(naar rechterlijk oordeel) behoorlijke verzekering die dekking biedt tegen het inkomensverlies van zijn 
ondergeschikten als gevolg van een ongeval. 
 
Deze aanvullende dekking is van kracht als: 
 de werkgever ondanks het sluiten van een (volgens onderstaand criterium) behoorlijke verzekering 

aansprakelijk is voor (een deel van) de schade van de verzekerde; 
 de werkgever geen behoorlijke verzekering (volgens onderstaand criterium) heeft afgesloten; in dat 

geval geldt een eigen risico ter grootte van hetgeen uitgekeerd zou zijn uit hoofde van die 
behoorlijke verzekering. Dit eigen risico zal niet worden toegepast indien de werkgever 
redelijkerwijs geen verwijt valt te maken dat hij die behoorlijke verzekering niet heeft afgesloten. 

Onder een behoorlijke verzekering wordt in dit verband verstaan: een (collectieve) schade- of 
sommenverzekering waarop bij blijvende invaliditeit tenminste 1 keer het  jaarloon is verzekerd, tenzij 
uit hoofde van wetgeving of (collectieve) arbeidsovereenkomst een ander verzekerd bedrag is 
voorgeschreven (in dat geval geldt dat andere verzekerde bedrag). 
 
Onder deze aanvullende dekking is niet begrepen: 
1. schade waarvoor een aanspraak kan worden gemaakt op vergoedingen uit andere hoofde zoals een 

andere verzekering, voorziening of (wettelijke) regeling indien en voor zover deze verzekering niet 
zou hebben bestaan; in dat geval verzekert deze aanvullende dekking uitsluitend het verschil tussen 
het bedrag waarvoor de verzekeringnemer aansprakelijk is en de uitkeringen uit andere hoofde; 
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2. schade door deelname aan het verkeer als bestuurder of passagier van een motorrijtuig met 
uitzondering van schade door deelname aan het verkeer als passagier van het openbaar vervoer; 

3. schade door een ongeval dat heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2009. 
 
 
DIN Dekking Inloop versie 01.2010 - BA463 
1. Binnen de grenzen van de voorwaarden zijn gedekt aanspraken die voortvloeien uit een handelen 

of nalaten dat heeft plaatsgevonden tot vijf jaar vóór de ingangsdatum van deze verzekering. 
2. Verzekerd bedrag 
2.1 Voor de gehele periode van het voorrisico en per aanspraak is het verzekerd bedrag gemaximeerd 

tot 500.000 euro. 
3. Van de dekking voorrisico is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade: 
3.1 waarvan verzekerde/verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekering op de hoogte was of die 

redelijkerwijs verwacht kon worden; 
3.2 die verband houdt met de volgende gedragingen: 

•  het niet, niet tijdig of niet behoorlijk naleven van een op de bedrijf gericht 
overheidsvoorschrift; het niet, niet tijdig of niet behoorlijk (laten) uitvoeren van een adequate 
Risico Inventarisatie en Evaluatie, het (laten) maken van een Plan van Aanpak en het adequaat 
(laten) oplossen van de in dit plan gesignaleerde knelpunten; 

•  het niet, niet tijdig of niet behoorlijk treffen van voorzieningen en maatregelen die van 
overheidswege zijn voorgeschreven voor het gebruik van machines, gereedschappen en/of het 
gebruik en de verwerking van gezondheidsbedreigende stoffen. 

 
 
Clausule Premie en Schadebetaling (2013.001) 
1 Begripsomschrijvingen 
1.1 Onder "premie" wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan de overige in verband 

met het verlenen van verzekeringsdekking door verzekerde verschuldigde bedragen. 
1.2 Onder "verzekerde" wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan de 

verzekeringnemer alsmede ieder ander die de premie verschuldigd is. 
2 Premie 
2.1 De makelaar neemt op zich de premie als eigen schuld aan de verzekeraar(s) te zullen voldoen 

op het moment dat deze krachtens de verzekeringsovereenkomst verschuldigd wordt door de 
verzekerde. Tenzij uitdrukkelijk anders is of wordt overeengekomen zal betaling van de premie 
door de makelaar plaatsvinden door creditering van verzekeraar(s) in rekening-courant voor de 
krachtens de verzekeringsovereenkomst door de verzekerde verschuldigde premie, op welk 
moment de verzekerde jegens verzekeraar(s) zal zijn gekweten. 

2.2 Verzekerde is gehouden de premie aan de makelaar 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 de makelaar eerst gekweten, nadat deze 
tweede tussenpersoon de premie aan de makelaar heeft betaald. 

2.3.1 Behoudens het hierna onder 2.4.1 t/m 2.4.4 geregelde geval van surseance van betaling of 
faillissement, verleent de makelaar verzekerde krediet voor de betaling van de onder 2.2 
bedoelde premie. De makelaar kan het krediet schriftelijk opzeggen en neemt daarbij een 
termijn van 14 dagen in acht. 

2.3.2 Door het tot stand komen van de verzekering is de makelaar door de verzekerde onherroepelijk 
gemachtigd verzekeraar(s) 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 de makelaar te voldoen en de 
makelaar deswege het krediet opzegt. 
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2.3.3 De makelaar zal verzekeraar(s) niet van hun verplichtingen ontslaan zonder verzekerde vooraf, 
met inachtneming van een termijn van 14 dagen, schriftelijk van zijn voornemen in kennis te 
hebben gesteld. 

2.4.1 In geval de verzekerde in staat van faillissement of surseance van betaling geraakt eindigt een 
op grond van het bepaalde onder 2.3.1 lopend krediet onmiddellijk en zijn verzekeraars 
ontslagen van hun nadien uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst ontstane verplichtingen.  

2.4.2 Deze rechtsgevolgen treden in door het enkele uitspreken van het faillissement of de surseance 
zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist.  

2.4.3 De curator of bewindvoerder is gedurende de in 2.4.4 bedoelde termijn bevoegd tot eventueel 
doen herleven van de dekking, ook ten aanzien van na de datum van faillissement of surseance 
gevallen schaden, indien en voor zover hij de totaal verschuldigde premie heeft betaald.  

2.4.4 De onder 2.4.3 bedoelde bevoegdheid geldt tot een maand na de datum van het uitspreken van 
het faillissement of de surseance, of, indien dit later is, tot 14 dagen nadat de makelaar de 
curator of bewindvoerder over het vervallen van het krediet en het ontslag van de verzekeraars 
van hun verplichtingen in kennis heeft gesteld.  
 

3 Schade-uitkeringen en premierestituties. 
3.1 Tenzij de rechthebbende anders wenst en dit vooraf schriftelijk aan verzekeraars heeft 

medegedeeld zal de makelaar 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 een tussen hem en de makelaar bestaande 
regeling. Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan de makelaar en deze 
in gebreke blijft om deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraars de 
schadepenningen van de makelaar terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden 
aangesproken door de rechthebbende. Indien de makelaar de van verzekeraars ontvangen 
schadepenningen heeft doorbetaald aan de tweede tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke 
blijft voor doorbetaling zorg te dragen, zal de makelaar 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 de 
makelaar terugvorderen, zoals in dit lid voorzien. 

3.2 De makelaar zal de schade-uitkeringen en premierestituties aan de rechthebbende afdragen. De 
makelaar 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 toonder of order 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 art 
3:283 BW, alsook in geval van een onverplichte verzekering tegen aansprakelijkheid, zal de 
verrekening zich niet verder uitstrekken dan tot hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is 
ter zake van de verzekering waarop de uitkering wordt gedaan. 
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