
Wanneer en hoe betaal ik? 
U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een 
automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd, dan kunnen we de 
verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op? 
U kunt de verzekering opzeggen twee maanden voor contractvervaldatum. De verzekering stopt dan per  
contractvervaldatum. Opzeggen kan schriftelijk of per mail.

Wat zijn mijn verplichtingen? 
Als u de verzekering aanvraagt of u hebt schade, dient u onze vragen eerlijk te beantwoorden. U moet zoveel mogelijk 
doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo 
snel mogelijk door. 

 Waar ben ik gedekt? 
	 De verzekering geldt voor alle werken zoals op het polisblad wordt vermeld. 
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Welk soort verzekering is dit? 
Deze verzekering vergoedt de materiële schade aan het werk welke deel uitmaakt van de verzekerde werken en waarvan u de 
opdrachtgever of uitvoerder bent.

Dit informatie document geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor 
iemand wel en niet is verzekerd. 

 Wat is verzekerd
		De materiële schade gedurende de periode dat 

een werk wordt gebouwd, in aanbouw is, wordt 
gerenoveerd of gesloopt. Deze bouwtermijn 
eindigt bij oplevering, doch uiterlijk 36 maanden. 
Tijdens deze periode is ook diefstal van bouw- 
materialen gedekt.t.

 Extra informatie:
   Dit betreft een doorlopende verzekering waar  

al uw werken onder vallen indien deze voldoen 
aan de criteria zoals omschreven in de polis. 
Bepaalde werken of werkzaamheden zijn alleen 
gedekt (onder voorbehoud) na overlegging van 
relevante projectinformatie. 

 Wie zijn verzekerd
	 Alle partijen welke bij het werk betrokken  

zijn. Dit zijn naast uzelf, de opdrachtgever/
aanbesteder van het werk, de hoofdaannemer(s), 
de bouwdirectie en onderaannemers,  
nevenaannemers (onder voorbehoud),  
architecten, adviseurs en constructeurs en  
alle overige raadgevende en ontwerpende 
partijen, de ondergeschikten indien en voor 
zover een verzekerde voor hen aansprakelijk is.

 Sectie I Het werk 
  Tijdens de bouwperiode is de materiële  

schade aan het werk verzekerd en dierstal van 
bouwmaterialen. Tijdens de onderhoudstermijn 
welke volgt op de bouwtermijn en eindigt  
na verloopt van de periode die in het bestek  
is vermeld, maar uiterlijk na 12 maanden,  
is er dekking tegen schade of verlies door  
een oorzaak welke voor de onderhoudstermijn  
is ontstaan of veroorzaakt tijdens werkzaam-
heden uit hoofde van de onderhouds- 
termijnbepalingen.

  Extra informatie: er is geen dekking voor 
normale slijtage of geleidelijke achteruitgang en 
voor schade die het gevolg is van , voortvloeit uit 
of verband houdt met brand of ontploffing die 
optreedt tijdens de onderhoudsperiode.

 Keuze: Sectie II  
 Aansprakelijkheid 
  Verzekerd is de wettelijk aansprakelijkheid  

voor schade aan personen of zaken van anderen, 
welke verband houdt met de uitvoering van  
het werk.

  Extra informatie: niet alle aansprakelijkheid is 
verzekerd. Wij adviseren om voor bepaalde 
risico’s een aansprakelijkheidsverzekering voor 
bedrijven of beroepen te sluiten.

 Keuze: Sectie III  
 Bestaande eigendommen 
  Verzekerd is schade die ontstaat door de  

bouwwerkzaamheden aan het gebouwen  
en spullen welke eigendom zijn van de  
opdrachtgever

  Extra informatie: er is geen dekking voor  
schade welke het gevolg is, voortvloeit uit of 
verband houdt met brand of ontploffing.

 Keuze: Sectie IV 
 Eigendommen directie en  
 personeel
  Verzekerd zijn de op het werk aanwezige  

eigendommen van directie en personeel

  Extra informatie: er is geen dekking  
voor schade aan of verlies van geld en van 
mechanisch voortbewogen transportmiddelen.

 Keuze: Sectie IV 
 Eigendommen directie en  
 personeel
  Verzekerd zijn de op het werk aanwezige  

eigendommen van directie en personeel

  Extra informatie: er is geen dekking  
voor schade aan of verlies van geld en van 
mechanisch voortbewogen transportmiddelen.

 Keuze: Sectie V  
 Gereedschappen keten en loodsen
  Verzekerd is de materiële schade of verlies van  

alle ten behoeve van de bouw van het werk 
gebruikte gereedschappen, keten en loodsen. 

  Extra informatie: er is geen dekking voor  
bedrijfsschade 

 Verzekerd bedrag 
	 Op deze verzekering is per verzekerde sectie een 

verzekerd bedrag van toepassing welke op de 
polis wordt vermeld.

 Wat is niet verzekerd 
		Er zijn een aantal algemene uitsluitingen zoals 

onder anderen atoomkernreacties, besmettelijke 
ziekten, boetes, vertragingsschade en molest.

  Er zijn, naast de hierboven onder Extra informatie 
vermelde uitsluitingen, per sectie aanvullende 
uitsluitingen. 

  Hiervoor dient u de voorwaarden de raadplegen.

 Opzet en roekeloosheid
		Er is geen dekking voor schade welke een  

normaal of te verwachten gevolg is van een 
opzettelijke handelen of nalaten dat in strijd is  
met het recht. 

Dekkingsbeperkingen
Er is een beperkte dekking tijdens de  
onderhoudstermijn.

In- en uitloop
Bij aanvang en einde van de doorlopende  
verzekering dient u rekening te houden met 
de overgang van de nog onderhanden zijnde 
werken. 

Eigen risico 
Op deze verzekering is een eigen risico van  
toepassing. Deze staat vermeld op het polisblad.


