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CAR021 4 Melior Verzekeringen 

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Verzekeringnemer 
Degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en 
als zodanig op de polis is vermeld. 

1.2 Verzekerden 
De partijen zoals omschreven in de algemene Voorwaarden 
en/of de polis ten behoeve van wie deze 
verzekeringsovereenkomst (mede) zal geschieden. 

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

1.4 Aanspraak 
Een al dan niet terechte 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. 

1.5 Bouwterrein 
De op het polisblad vermelde locatie(s) waar Het Werk 
plaatsvindt. Onder het bouwterrein wordt tevens begrepen de 
bij Verzekerde ten behoeve van Het Werk in gebruik zijnde, of 
ter beschikking gestelde, terreinen voor opslag en/of verblijf van 
bouwstoffen en/of materialen en/of componenten. 

1.6. Brand 
Onder brand wordt verstaan een door verbranding veroorzaakt 
en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard dat in 
staat is zich uit eigen kracht voort te planten. 

1.7 Computer systeem 
Elk computer, hardware, software, communicatiesysteem, 
elektronisch apparaat (inclusief, maar niet beperkt tot, 
smartphone, laptop, tablet, draagbaar apparaat), server, cloud 
of microcontroller, inclusief elk vergelijkbaar systeem of elke 
configuratie van het bovengenoemde en inclusief alle 
bijbehorende invoer, uitvoer, gegevensopslagapparaat, 
netwerkapparatuur of back-upfaciliteit die eigendom is van of 
wordt beheerd door de verzekerde of enige andere partij. 

1.8 Contractstermijn 
De termijn waarvoor deze verzekering is aangegaan zoals 
vermeld op het polisblad. 

1.9 Cyber Handeling 
Een ongeoorloofde, kwaadwillige of criminele handeling of een 
reeks gerelateerde ongeoorloofde, kwaadwillige of criminele 
handelingen, ongeacht tijd en plaats, of de dreiging daarvan met 

betrekking tot toegang tot-, verwerking van-, gebruik van- of 
werking van een computersysteem. 

1.10 Cyber Gebeurtenis 
1.10.1. elke fout of reeks van gerelateerde fouten met 
betrekking tot toegang tot-, verwerking van-, gebruik van- of 
werking van een computersysteem; of 
1.10.2. elke gedeeltelijke of totale onbeschikbaarheid of storing 
of reeks van gerelateerde gedeeltelijke of totale 
onbeschikbaarheden of storingen bij de toegang tot-, 
verwerking, gebruik- of bediening van een computersysteem. 

1.11 Cyber schade 
Verlies, schade, aanspraak tot vergoeding van schade, kosten of 
uitgaven van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt 
door-, voortvloeiend uit- of verband houdend met- een Cyber 
handeling of Cyber gebeurtenis, inclusief maar niet beperkt tot 
enige actie genomen bij het beheersen, voorkomen, 
onderdrukken of verhelpen van een Cyber handeling of een 
Cyber gebeurtenis. 

1.12 Data 
informatie, code of enige andere informatie van welke aard dan 
ook die op zodanige wijze is vastgelegd of verzonden om te 
worden gebruikt, geopend, verwerkt of opgeslagen door een 
Computer systeem. 

1.13 Eigen risico 
Het op het polisblad vermelde eigen risico dat per 
gebeurtenis/aanspraak op de uit de polis voortvloeiende 
verplichting tot schadevergoeding van verzekeraars in mindering 
wordt gebracht. 

1.14 Gebeurtenis 
Een schadegeval of een reeks van schadegevallen 
voortvloeiende uit een dezelfde oorzaak. Schadegevallen 
voortvloeiende uit storm, overstroming, of aardbeving, welke 
zich voordoen binnen een periode van 72 aaneengesloten uren, 
worden samen beschouwd als één gebeurtenis in de zin van 
deze verzekering. 

1.15 Het Werk 
Elk afzonderlijk werk dat deel uitmaakt van de verzekerde 
werken inclusief alle bijkomende en bijbehorende 
werkzaamheden inclusief testen en/of proefbedrijf, al dan niet 
volgens bestek of aannemingsovereenkomst en voorts als 
omschreven in artikel 22 van Sectie I (Het Werk). 

1.16 Leverancier 
Die partij die materialen bestemd voor Het Werk levert zonder 
deze zelf in Het Werk te verwerken, plaatsen of monteren. 

1.17 Milieuaantasting 
De uitstoot, lozing, doorsijpelen, 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). 
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1.18 NHT 
Verzekeraars hebben in 2003 de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade (NHT) 
gesticht. Het terrorismerisico is herverzekerd door ons bij de 
NHT. Het Protocol "Afwikkeling Claims" is van toepassing op 
deze herverzekering. Dit Protocol kunt u downloaden via 
terrorismeverzekerd.nl onder tab "Protocol" en "Clausuleblad". 

1.19 Ontploffing 
Onder ontploffing wordt verstaan 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: 
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. 
Buiten een vat 
Buiten een vat moet die krachtsuiting het onmiddellijke gevolg 
zijn van een scheikundige reactie. 
Onder ontploffing wordt niet verstaan implosie. 

1.20 Premier risque 
In geval van schade of verlies wordt maximaal het als "premier 
risque" vermelde bedrag vergoed, ongeacht de werkelijke 
waarde van hetgeen op deze basis verzekerd is onmiddellijk voor 
de gebeurtenis. 

1.21 Terrorisme 
Schade door: 
- Een aanslag met politiek, religieus of ideologisch doel waarbij 
sprake is van geweld of besmetting via ziektekiemen/schadelijke 
stoffen. 
- Maatregelen om zo'n aanslag te voorkomen of de gevolgen te 
beperken. 

1.22 Testen en/of proefbedrijf 
Het beproeven op kwaliteit en/of capaciteit van de 
gemonteerde machines en installaties, dan wel het laten 
functioneren hiervan overeenkomstig het gebruik na oplevering. 

1.23 Testtermijn 
Periode van testen of proefbedrijf. 

ARTIKEL 2 VERZEKERDE PARTIJEN 

- Verzekeringnemer; 
- opdrachtgever en/of de aanbesteder van Het Werk; 
- hoofdaannemer(s), zelfstandig of als consortium, van Het 

Werk; 
- bouwdirectie  
- onderaannemers; 
- nevenaannemers voor zover hun werk wordt opgenomen 

in de omzetopgaaf en uitsluitend indien zij vooraf bij 
verzekeraars zijn aangemeld; 

- architecten, adviseurs, constructeurs en alle overige 
raadgevende en/of ontwerpende partijen; 

- hun ondergeschikten en/of hun vertegenwoordigers indien 
en voor zover een Verzekerde voor hen aansprakelijk is. 

ARTIKEL 3 VERZEKERDE WERKEN 

3.1 Verzekerde werken 
Alle door of in opdracht van de Verzekeringnemer uit te voeren 
werken, zoals omschreven op het polisblad onder 'verzekerde 
zaken', mits : 
a. de uitvoering van Het Werk is aangevangen gedurende de 

looptijd van deze verzekering; 
b. de, in het bestek of de aannemingsovereenkomst, 

voorgeschreven bouwtermijn niet langer is dan maximaal 
36 maanden zoals omschreven in artikel 5.1.2, of de termijn 
zoals eventueel omschreven op het polisblad; 

c. de geschatte eindwaarde bij aanvang van Het Werk het 
betreffende maximum zoals op het polisblad vermeld, niet 
te boven gaat; 

d. geen sprake is van offshore werkzaamheden. 

3.2 Aangemelde werken 
Overeengekomen wordt dat werken die niet aan de op het 
polisblad dan wel de in artikel 3.1. gestelde voorwaarden 
voldoen automatisch zullen zijn meeverzekerd, op voorwaarde 
dat dergelijke werken tot uiterlijk 30 dagen nadat zij zijn 
aangevangen zullen worden gedeclareerd onder overlegging van 
relevante projectinformatie, zoals bestek en tekeningen. 
 
3.3 Geen acceptatie aangemelde werken 
Indien verzekeraars het aangemelde werk niet of niet op 
normale polis condities wensen te verzekeren dan zullen zij dit 
uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de melding mededelen en 
voor zover van toepassing onder vermelding van premie en 
voorwaarden. 

ARTIKEL 4 PRIMAIRE DEKKING/AFSTAND VAN VERHAAL 

Uitdrukkelijk wordt hierbij overeengekomen, dat, onverminderd 
het gestelde in de artikelen 9.3.2, 24.1, 30.4, 30.12 

4.1 Primaire dekking 
de onderhavige verzekeringsovereenkomst ten aanzien van 
iedere Verzekerde als een primaire dekking geldt, zulks ongeacht 
eventueel elders lopende verzekeringen, onverschillig of die 
elders lopende verzekeringen uitsluitend dan wel mede het 
belang van de betrokken Verzekerde dekken en onverschillig of 
bedoelde verzekeringen van oudere of gelijke datum zijn ten 
opzichte van de onderhavige verzekering; 

4.2 Afstand recht van verhaal 
verzekeraars zullen ten aanzien van een onder deze polls 
betaalde schade afstand doen van het recht van verhaal op een 
andere Verzekerde en diens verzekeraar(s). 

ARTIKEL 5 DEKKINGSTERMIJNEN 

De dekking voor Het Werk is van kracht vanaf aanvang van de 
bouwtermijn, zoals omschreven in artikel 5.1.1, tot het einde 
van de verzekerde onderhoudstermijn zoals omschreven in 
artikel 5.2.2 of - indien geen onderhoudstermijn is 
meeverzekerd - tot het einde van de bouwtermijn, zoals 
omschreven in artikel 5.1.2. inclusief de testtermijn. 
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5.1 Aanvang en einde dekking tijdens de bouwtermijn 
5.1.1 De bouwtermijn, en daarmee het risico voor 

verzekeraars, vangt aan op het moment dat het 
personeel van Verzekerde op het bouwterrein arriveert 
voor het verrichten van onder deze polis verzekerde 
werkzaamheden, met dien verstande dat de dekking 
voor onder deze polis verzekerde transporten ingaat 
zodra het transport aanvang neemt, ook indien het 
tijdstip van aanvang van het transport is gelegen voor 
aanvang van de onder deze polis te verrichten 
verzekerde werkzaamheden. 

5.1.2 De bouwtermijn eindigt bij oplevering van Het Werk 
volgens de bepalingen van het bestek of de 
aannemingsovereenkomst, doch eindigt uiterlijk na 36 
maanden of, indien omschreven op het polisblad, op de 
afloopdatum van de maximale bouwtermijn of de 
maximale testtermijn. 

5.1.3 Indien gedeelten van Het Werk tussentijds worden 
opgeleverd zal daarvoor de bouwtermijn eindigen en de 
onderhoudstermijn ingaan op de dag van oplevering van 
dat betreffende deel van Het Werk. Tevens zal dit 
opgeleverde deel van Het Werk ten opzichte van de niet 
opgeleverde delen worden beschouwd als gedekt onder 
Sectie III (Bestaande Eigendommen Opdrachtgever). 

5.2 Aanvang en einde dekking tijdens de onderhoudstermijn 
5.2.1 De onderhoudstermijn vangt aan direct na de eerste 

oplevering (de dag dat bouwdirectie of opdrachtgever 
een werk goedkeurt). Indien een deel wordt opgeleverd 
dan eindigt de bouwtermijn van dat deel en vangt voor 
dat deel de onderhoudstermijn aan. 

5.2.2 De onderhoudstermijn eindigt na verloop van de periode 
die in het bestek of aannemingsovereenkomst voor Het 
Werk ter zake is vermeld en omvat minimaal 2 en 
maximaal 12 maanden, tenzij anders overeengekomen 
op het polisblad, doch wordt met eenzelfde periode 
verlengd, doch niet langer dan 12 maanden, ten aanzien 
van op de polis gedekte gebreken die tijdens de 
onderhoudstermijn worden hersteld en waarvan het 
bestek of de aannemingsovereenkomst voorschrijft dat 
voor die herstelde delen een hernieuwde 
onderhoudstermijn van kracht wordt vanaf de datum dat 
het gebrek is opgeheven 

5.2.3 Gedurende de onderhoudstermijn zal deze verzekering, 
binnen het kader van de overige Algemene 
voorwaarden, sectievoorwaarden en eventuele 
clausules, uitsluitend dekking bieden tegen schade of 
verlies resp. tegen aansprakelijkheid van verzekerde ten 
opzichte van derden: 
- ontstaan als gevolg van een oorzaak die gelegen is 

voor aanvang van de onderhoudstermijn of 
- veroorzaakt door Verzekerde tijdens 

werkzaamheden uit hoofde van de 
onderhoudsbepalingen van het bestek of de 
aannemingsovereenkomst. 

5.2.4 In afwijking van artikel 5.2.3 blijft de dekking, zoals van 
kracht tijdens de bouwtermijn, tijdens de 
onderhoudstermijn onverminderd van kracht ten 
aanzien van werkzaamheden tot een bedrag van ten 
hoogste 5% van de eindwaarde van Het Werk met een 
maximum van EUR 100.000 die, hoewel niet uit de 
onderhoudsbepalingen voortvloeiend, verzekerde in 

verband met de realisatie van Het Werk en alles wat 
daarmee samenhangt (als)nog gedurende de 
onderhoudstermijn dient uit te voeren. 

ARTIKEL 6 EIGEN RISICO 

Ingeval van schade als gevolg van een gebeurtenis, verzekerd 
onder meerdere secties, zal nooit meer dan eenmaal het 
hoogste van toepassing zijnde eigen risico in mindering worden 
gebracht. In geval van dood/letselschaden onder Sectie II zal 
geen eigen risico van toepassing zijn. 

ARTIKEL 7 ADDITIONELE KOSTEN 

Zelfs al worden de verzekerde bedragen overschreden, verleent 
deze verzekering tevens dekking voor de navolgende kosten: 

7.1 Honoraria 
honoraria voor architecten, juridische- en technische adviseurs 
en andere honoraria noodzakelijkerwijze door Verzekerde 
verschuldigd voor het vervangen of herstellen van verliezen of 
schade als gedekt onder deze verzekering (doch niet om een 
schadeclaim voor te bereiden), doch niet boven een bedrag dat 
berekend zal worden in overeenstemming met tarieven 
gehanteerd door passende erkende organisaties ter zake en 
gelimiteerd tot een bedrag van 20% van de onder Sectie I 
verzekerde voorlopige eindwaarde van Het Werk met een 
maximum van EUR 500.000. 

7.2 Bespoedigingskosten 
overwerklonen en kosten van spoedzendingen (met inbegrip van 
luchtvracht) door verzekerde verschuldigd voor het vervangen of 
herstellen van verliezen of schade als gedekt onder sectie I en/of 
III; doch de aansprakelijkheid van Verzekeraars voor dergelijke 
kosten is gelimiteerd tot 25% van het schadebedrag met een 
maximum van EUR 250.000. 

7.3 Overheidsmaatregel 
de kosten en uitgaven tot een maximum van EUR 250.000 in 
verband met het moeten voldoen aan een nieuwe algemene na 
de ingangsdatum van Het Werk als omschreven in art. 5.1.1. 
ingegane overheidsmaatregel, welke overheidsmaatregel de 
vervanging of het herstel van verlies of schade als gedekt onder 
sectie I en/of III beïnvloedt; doch een beroep op deze 
aanvullende dekking is uitsluitend mogelijk indien het 
overheidsorgaan dat de maatregel heeft uitgevaardigd niet zelf 
de opdrachtgever of aanbesteder is. 

7.4 Opruimings-/sloopkosten 
de kosten en uitgaven in verband met het verwijderen en/of 
afvoeren en/of vernietigen en/of storten van materialen en 
puin, inclusief dergelijke kosten en uitgaven voor het slopen van 
enig deel dat niet meer geschikt is voor het bestemde als gevolg 
van schade of verlies als gedekt onder sectie I, III en IV van deze 
verzekering; doch de in dit artikel bedoelde kosten en uitgaven 
zijn gelimiteerd tot 20% van het onder de betreffende sectie 
verzekerde bedrag. 
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ARTIKEL 8 ALGEMENE UITSLUITINGEN  

8.1 Atoomkernreacties 
Niet gedekt is schade: 
8.1.1 veroorzaakt door, optredende bij voortvloeiende uit 

atoomkernreacties onverschillig hoe de reactie is 
ontstaan. 

8.1.2 De uitsluiting onder artikel 8.1.1 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 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. 

8.1.3 voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een 
derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt 
artikel 8.1.2 geen toepassing. 

8.2. Besmettelijke ziekten 
Niet gedekt zijn: 
8.2.1 aanspraken voor schade, dan wel schade, verlies of 

kosten die rechtstreeks verband houden met-, 
voortvloeien uit- of een gevolg zijn van- de overdracht of 
beweerdelijke overdracht van besmettelijke ziekten; 

8.2.2 aanspraken die verband houden met- kosten die moeten 
worden gemaakt om vanwege de overdracht van 
besmettelijke ziekten, onderzoek uit te voeren, personen 
te testen, reinigingsmaatregelen te nemen of testen uit 
te voeren; 

8.2.3 aanspraken voor schade of kosten die verband houden 
met een verlies aan inkomsten, bedrijfsonderbreking, 
marktverlies, vertragingsschade of elke vorm van 
indirecte vermogensschade, die het gevolg is van een 
besmettelijke ziekte, dan wel de vrees of dreiging van 
een dergelijke ziekte. 

8.3 Boetes en vertragingsschade 
Niet gedekt is: 
schade of aanspraken voor schade die verband houden met 
boetes en vertragingen, onverschillig van welke aard en hoe ook 
omschreven, dus ook vertraging in de uitvoering en 
onderhandeling over contracten en verlies van contracten 

8.4 Cyber 
Niet gedekt is: 
8.4.1 cyber schade; 
8.4.2 verlies, schade, een aanspraak tot vergoeding van 

schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook, 
direct of indirect veroorzaakt door- , voortvloeiend uit-, 
of verband houdend met verlies van gebruik, 
vermindering van functionaliteit, reparatie, vervanging, 
herstel of reproductie van gegevens, inclusief elk bedrag 
dat betrekking heeft op de waarde van dergelijke 
gegevens en ongeacht enige andere oorzaak of 

gebeurtenis die gelijktijdig of in een andere volgorde 
daaraan bijdraagt; 

8.4.3 in het geval enig (onder) deel van deze clausule ongeldig 
of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft het overblijvende 
deel van dit artikel volledig van kracht. 

8.5 Drukgolf (pressure wave) 
Niet gedekt is: 
schade die het rechtstreekse gevolg is van drukgolven 
veroorzaakt door een luchtvaartuig die op sonische of 
supersonische snelheid het luchtruim doorkruisen. 

8.6 Lucht- en watervaartuigen 
Niet gedekt is: 
schade aan luchtvaartuigen en watervaartuigen, tenzij sprake is 
van reddingsboten, vaartuigen zonder motoren voor eigen 
voortstuwing of watervaartuigen niet langer dan 5 meter die 
gebruikt worden op het bouwterrein. 

8.7 Milieuaantasting 
Niet gedekt is: 
schade of aanspraken voor schade verband houdende met een 
milieuaantasting, tenzij sprake is van een milieuaantasting die 
het gevolg is van een plotselinge, onzekere gebeurtenis en de 
milieuaantasting niet het rechtstreekse gevolg is van een 
langzaam (in)werkend proces. 

8.8 Molest 
Niet gedekt is: 
8.8.1 schade of aanspraken tot vergoeding van schade 

veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, 
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, 
muiterij en vordering zoals deze begrippen zijn 
gedefinieerd in de tekst die door het Verbond van 
Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter 
Griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-
Gravenhage is gedeponeerd onder nummer 136/1981; 

8.8.2 verlies van of schade aan Het Werk veroorzaakt door 
achtergelaten bommen, mijnen, of ieder ander soort 
ammunitie of wapens vallen niet onder de werking van 
artikel 8.8.1, mits het land waarin Het Werk gelegen is 
ten tijde van het verlies of de schade niet daadwerkelijk 
in een molestsituatie verkeert. 

8.9 Noodzakelijke schade 
Niet gedekt is: 
schade noodzakelijkerwijs toegebracht ten behoeve van Het 
werk, anders dan materiële beschadiging toegebracht in 
verband met het vervangen of herstellen van een verlies of 
schade als gedekt onder deze polis.  

8.10 Opzet 
In afwijking van artikel 7:952 BW zijn aanspraken voor schade 
uitgesloten van dekking in het geval deze schade een normaal of 
te verwachten gevolg is van een opzettelijk handelen of nalaten 
dat in strijd met het recht is. 
8.10.1 Deze uitsluiting is van toepassing indien: 
a. verzekerde zich maatschappelijk onwenselijk of 

crimineel gedraagt en dit gedrag een gevaar voor 
personen of zaken in het leven roept. Daarvan is in elk 
geval sprake in geval van: 
- brandstichting, vernieling en beschadiging; 
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- afpersing, bedrog, oplichting, bedreiging, beroving, 
verduistering, diefstal en inbraak. Ook als u dat met 
een computer of ander (technisch) hulpmiddel 
doet; 

- geweldpleging, mishandeling, doodslag en moord. 
 

b. Verzekerde het handelen of nalaten uitvoert: 
- met het doel schade te veroorzaken. 
- zonder het doel schade te veroorzaken, maar met 

de kennis dat schade zal optreden als gevolg van 
zijn handelen/nalaten. 

- zonder het doel schade te veroorzaken, maar met 
de wetenschap dat er een significante kans is dat 
zijn handelen/nalaten tot schade zal leiden; 

c. opzet objectief uit de feiten, omstandigheden en/of uw 
gedragingen wordt afgeleid. Deze uitsluiting geldt ook 
indien: 
i. de Verzekerde niet zelf de schade veroorzaakt, 

maar aansprakelijk is voor het handelen of 
nalaten van een groep waarvan hij deel uitmaakt; 

ii. de Verzekerde onder een dusdanige invloed was 
van alcohol, drugs of andere (bedwelmende) stof 
dat Verzekerde zijn eigen wil niet kon bepalen, 
dan wel als iemand in een groep waarvan 
verzekerde deel uitmaakt zoveel alcohol, drugs of 
andere (bedwelmende) stoffen heeft gebruikt dat 
hij of zij de eigen wil niet meer kon bepalen. 

8.10.2 Deze uitsluiting is, voor zover de Verzekerde zelf geen 
schuld heeft aan het ontstaan van de schade, niet van 
toepassing indien de Verzekerde aansprakelijk is voor 
schade die opzettelijk is veroorzaakt door een 
ondergeschikte. Voor toepassing van deze uitsluiting op 
rechtspersonen geldt de uitsluiting uitsluitend in het 
geval sprake is van opzet van bestuurders, directieleden 
of leidinggevenden in de zin van Boek II Burgerlijk 
Wetboek. Voor toepassing van deze uitsluiting op een 
vennootschap onder firma (VOF) geldt de uitsluiting 
uitsluitend in het geval sprake is van opzet van de 
algemene vennoot. 

8.11 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. 

8.12 Terrorisme 
Voor schade die het gevolg is van terrorisme is de dekking op 
deze polis beperkt tot uitkering zoals omschreven in het 
"Clausuleblad Terrorismedekking" van de NHT. 

ARTIKEL 9 VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERDE 

9.1 Algemene verplichtingen 
9.1.1 Verzekerde is verplicht maatregelen te nemen ter 

voorkoming of vermindering van schade. 
9.1.2 Verzekeraars en/of hun vertegenwoordigers zullen op 

elk redelijk tijdstip toegang hebben tot Het Werk en/of 
het Bouwterrein. 

9.1.3 De Verzekeringnemer is verplicht Verzekeraars 
onverwijld in kennis te stellen van een wijziging van de 
aard van de verzekerde werken, indien zulk een wijziging 
een wezenlijke verzwaring van het risico inhoudt. Onder 
een "wezenlijke risicoverzwaring" in de zin van dit artikel 
zal worden verstaan een zodanige wijziging in de aard 
van de verzekerde werken dat, gezien hetgeen 
Verzekeraars (hadden) mogen verwachten op grond van 
de verstrekte informatie bij de totstandkoming van de 
verzekeringsovereenkomst, het risico dermate afwijkt 
dat Verzekeraars, als zij kennis zouden hebben gedragen 
van deze wijziging ten tijde van het aangaan van de 
verzekeringsovereenkomst, deze overeenkomst niet of 
niet op dezelfde condities zouden hebben geaccepteerd; 
Verzekeraars hebben in dergelijke gevallen het recht om 
premie en/of condities aan te passen. 

9.2 Verplichtingen bij schade 
9.2.1 Zodra Verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van 

een aanspraak, een gebeurtenis of van omstandigheden 
die voor Verzekeraars tot een uitkeringsplicht kan of 
kunnen leiden, is hij verplicht die gebeurtenis, aanspraak 
of omstandigheid zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk 
is, aan Verzekeraars te melden. 

9.2.2 Verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn aan 
Verzekeraars alle inlichtingen en bescheiden, te 
verschaffen die voor Verzekeraars van belang zijn om 
hun uitkeringsplicht te beoordelen. 

9.2.3 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. 

9.3 Gevolgen niet nakoming van de verplichtingen 
9.3.1 Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden 

ontleend indien Verzekerde één of meer van de in artikel 
9.2 genoemde verplichtingen niet is nagekomen, voor 
zover daardoor de belangen van Verzekeraars zijn 
geschaad. 

9.3.2 Indien echter een andere partij (waaronder begrepen 
eventuele derden), dan die Verzekerde welke zijn 
verplichtingen niet is nagekomen, hierdoor schade lijdt, 
zullen Verzekeraars niet van hun verplichtingen tot 
vergoeding tegenover deze partij ontheven zijn. 
Verzekeraars hebben alsdan het recht om de door hen 
uit hoofde van het voorgaande uitgekeerde bedragen te 
verhalen op die Verzekerde, die zijn verplichtingen uit de 
verzekeringsovereenkomst niet is nagekomen, een en 
ander in afwijking van het bepaalde in art. 4 "primaire 
dekking / afstand van verhaal". 

9.3.3 Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien 
Verzekerde één of meer van de in artikel 9 genoemde 
verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de 
Verzekeraars te misleiden, tenzij de misleiding het verval 
van recht niet rechtvaardigt. 

9.4 Gevolgen van het plegen van fraude 
Fraude (handelen met als opzet Verzekeraars te misleiden), door 
Verzekerde heeft afgezien van de overige vermelde gevolgen, 
tot gevolg dat: 
- eventueel reeds uitgekeerde schade zal worden 

teruggevorderd; 



 

CAR021 9 Melior Verzekeringen 

- alle door de Verzekeraars in verband met de schadeclaim 
gemaakte kosten op Verzekerde zullen worden verhaald; 

- verzekeraars gerechtigd zijn aangifte te doen bij politie, 
justitie of andere daartoe geëigende instanties; 

- verzekeraars gerechtigd zijn, andere verzekeraars van de 
gepleegde fraude in kennis te stellen; 

- er een registratie van persoonsgegevens plaatsvindt in 
daartoe geëigende bestanden en tussen Verzekeraars en 
gangbare signaleringssystemen. 

ARTIKEL 10 SCHADEREGELING 

10.1 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, experts 
en/of advocaten in te schakelen, dan wel verweer te voeren. 
Verzekerde is in verband daarmee verplicht om Verzekeraars de 
benodigde schriftelijke machtigingen te verstrekken. 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. 

ARTIKEL 11 KOSTEN LOKALISEREN/OPSPOREN VAN SCHADE 

11.1 Kosten opsporen schade  
In het geval dat Verzekerde redelijke gronden heeft om aan te 
nemen, dat een schade aan of verlies van Het Werk (Sectie I) of 
Bestaande Eigendommen (Sectie III) is ontstaan, veroorzaakt 
door dan wel verband houdend met de uitvoering van Het Werk 
en de daarbij behorende werkzaamheden, zullen Verzekeraars 
de redelijke kosten en uitgaven van het lokaliseren/opsporen 
van een dergelijke schade of verlies vergoeden indien een 
dergelijke schade of verlies zelve feitelijk gelokaliseerd/ 
opgespoord wordt en onder voorwaarde dat een dergelijke 
schade of verlies voor vergoeding onder deze verzekering in 
aanmerking komt. 

11.2 Schadebestanddelen 
Deze kosten worden gezien als schadebestanddelen en zijn 
beperkt tot EUR 500.000 als maximum per gebeurtenis. 
Derhalve worden deze, indien toepasselijk, opgenomen in de 
uiteindelijke claim en wordt vervolgens van het totaal het 
toepasselijke eigen risico afgetrokken. 

ARTIKEL 12 (CONTRA)EXPERTISE, INSPECTIE EN HERSTEL 

12.1 Schade-expert 
In geval van een claim op deze verzekeringsovereenkomst zullen 
Verzekeraars een schade-expert benoemen, die onderzoek zal 
doen naar de aard, omstandigheden en omvang van de 
schadeclaim. 

12.2 Contra-expert 
Indien Verzekerde zich niet met de bevindingen van deze expert 
kan verenigen, heeft de Verzekeringnemer het recht op 
benoeming van een deskundige. Van dit recht zal de 
Verzekeringnemer eerst gebruik maken nadat gerede twijfel 
bestaat omtrent de juistheid van de rapportage van de namens 
Verzekeraars benoemde expert en steeds na voorafgaand 

overleg met Verzekeraars. De kosten van de deskundige komen 
voor rekening van Verzekeraars indien de deskundige de 
onjuistheid van de rapportage van de door Verzekeraars 
ingeschakelde expert aantoont, doch tot maximaal de kosten 
van de namens Verzekeraars benoemde expert en 
deskundige(n). 

12.3 Adequate inspectie voor aanvang herstelwerkzaamheden 
Indien Verzekerde dit ten behoeve van de voortgang van Het 
Werk noodzakelijk acht, heeft hij het recht te starten met 
herstel of vervanging van de beschadigde zaken, doch niet 
eerder dan nadat de schade bij de Verzekeraar is aangemeld en 
onder voorbehoud dat dit herstel of die vervanging een 
adequate inspectie van de beschadigde zaken niet verhindert of 
aanzienlijk belemmert. 

12.4 Afstand recht van inspectie 
In alle overige gevallen zullen Verzekeraars of de namens deze 
ingeschakelde deskundige(n) de gelegenheid hebben de 
beschadigde zaken te inspecteren voor aanvang van de 
herstelwerkzaamheden. Indien Verzekeraars afstand doen van 
het recht op inspectie, of de inspectie buiten de wil van 
Verzekerde niet plaatsvindt binnen vijf werkdagen na 
schademelding, heeft Verzekerde het recht met de 
herstelwerkzaamheden aan te vangen. De beschadigde 
onderdelen zullen ter beschikking van Verzekeraars of de door 
hen benoemde deskundige(n) worden gehouden, voor een 
termijn van maximaal 30 dagen na melding of zoveel langer als 
Verzekeraars wenselijk of noodzakelijk achten. 

12.5 Vertraging herstelwerkzaamheden 
Indien in geval van een onder de polis gedekte schade, de 
aanvang van de herstelwerkzaamheden wordt vertraagd, 
doordat op verzoek van Verzekeraars alternatieve herstel- 
/vervangingsmogelijkheden worden onderzocht, zullen 
Verzekeraars, naast en/of boven de kosten van herstel en/of 
vervanging, tevens de met het onderzoek van deze alternatieve 
herstelmogelijkheden daadwerkelijk gemaakte 
onderzoekskosten voor hun rekening nemen. 

12.6 Vaststellingsovereenkomst 
Een vaststellingsovereenkomst, in de zin van artikel 7:900 en 
volgende Burgerlijk Wetboek, kan uitsluitend tot stand komen 
tussen de Verzekeringnemer en Verzekeraars, echter in geval 
van een schade onder Sectie II kan deze 
vaststellingsovereenkomst uitsluitend tot stand komen tussen 
Verzekeraars en de schadelijdende partij of diens 
rechtsopvolger. 

ARTIKEL 13 VERVALDAGEN, PREMIEBETALING, 
NAVERREKENING 

13.1 Aanvullende begripsomschrijvingen 
13.1.1 Onder "Premie" wordt voor de toepassing van dit artikel 

mede verstaan de met de verzekering verband 
houdende overige verschuldigde bedragen. 

13.1.2 Onder "Verzekerde" wordt voor de toepassing van dit 
artikel mede verstaan Verzekeringnemer, alsmede ieder 
ander die de Premie verschuldigd is. 
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13.2 Vervaldagen 
De hoofdvervaldag is de dag waarop jaarlijks de Premie 
verschuldigd is bij een premietermijn van twaalf (12) maanden. 
Indien op het polisblad is aangegeven dat betaling van Premie 
voor een kortere termijn dan twaalf (12) maanden geschiedt, 
dan is er naast de hoofdpremievervaldag sprake van één (1) of 
meer premievervaldagen waarop Premie verschuldigd is. 

13.3 Premiebetaling 
Verzekerde moet ervoor zorgen dat de verschuldigde Premie, de 
kosten (Verzekeraars zijn gerechtigd bij het aangaan van de 
verzekering en bij mutaties poliskosten in rekening te brengen) 
en de assurantiebelasting uiterlijk op de 30e dag nadat zij 
verschuldigd worden, in het bezit zijn van Verzekeraars zijn. 

13.4 Gevolgen wanbetaling bij aanvangspremie 
Indien de Verzekerde de aanvangspremie, dat is de eerste 
Premie die na het sluiten van de verzekering verschuldigd wordt, 
niet uiterlijk op de 30e dag na ontvangst van het 
betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat 
een aanmaning door Verzekeraars is vereist geen dekking 
verleend ten aanzien van alle aanspraken die zijn ingesteld en/of 
omstandigheden die voortvloeien uit handelen of nalaten nadat 
30 dagen sinds de ingangsdatum zijn verstreken. 

13.5 Gevolgen van wanbetaling bij vervolgpremie 
Indien de Verzekerde de vervolgpremie, tweede en/of volgende 
premietermijnen weigert te betalen, wordt geen dekking 
verleend ten aanzien van alle aanspraken die zijn ingesteld en/of 
omstandigheden die voortvloeien uit handelen of nalaten vanaf 
de 15e dag nadat Verzekeraars de Verzekerde na de vervaldag 
schriftelijk hebben aangemaand en betaling is uitgebleven. 
Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die de 
Verzekerde bij stilzwijgende verlenging van de verzekering 
verschuldigd wordt. 

13.6 Premie blijft verschuldigd 
Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling opgeschort of 
beëindigd, blijft de Verzekerde verplicht de Premie te voldoen. 
De dekking wordt weer van kracht voor alle aanspraken die zijn 
ingesteld en/of omstandigheden die voortvloeien uit handelen 
of nalaten na de dag waarop hetgeen de Verzekerde 
verschuldigd is, voor het geheel, dus inclusief alle tot dan toe 
onbetaald gebleven opeisbare premietermijnen door de 
Verzekeraars is ontvangen. 

ARTIKEL 14 PREMIEVASTSTELLING EN -HERZIENING 

14.1 Premie vaststelling 
De in de polis vermelde Premie is gebaseerd op de voorlopige 
jaaromzet van de Verzekerde Werken als door 
Verzekeringnemer opgegeven en door Verzekeraars aanvaard. 
Deze Premie geschiedt als voorschotpremie, waarbij de 
definitieve premieberekening zal plaatsvinden zodra de 
definitieve jaaromzet van de Verzekerde Werken bekend is. 
Onder de definitieve jaaromzet van de Verzekerde Werken zal 
worden verstaan de totale omzet van alle Verzekerde Werken in 
het betreffende polis jaar. 

14.2 Omzet 
Onder de omzet van alle Verzekerde Werken is begrepen : 
a. indien Verzekeringnemer een opdrachtgever is : 

de bedragen, die de Verzekeringnemer verschuldigd is 
(waar van toepassing inclusief BTW) aan alle aannemers, 
onderaannemers en leveranciers voor werkzaamheden 
aan- of leveranties voor de verzekerde werken, 
of 
indien Verzekeringnemer een aannemer is: het totaal van 
alle uitgegane- facturen met betrekking tot de Verzekerde 
Werken (zo nodig inclusief de waarde van de door derden 
uit te voeren werken waarvoor de Verzekeringnemer 
opdracht tot verzekeren heeft ontvangen); 

b. de waarde van de ter beschikking gestelde materialen en 
apparatuur e.d. bestemd om in de Verzekerde Werken te 
worden opgenomen, voor zover niet reeds in de onder sub 
a. bedoelde opgave verdisconteerd; 

c. alle verrekeningen, waaronder meer- en minder werk; 
d. honoraria van architecten en/of adviseurs en/of 

constructeurs en/of kosten van toezicht. 

14.3 Definitieve premie meer dan voorschotpremie 
Bedraagt de definitieve Premie meer dan de voorschotpremie, 
dan is de Verzekeringnemer tevens het verschil verschuldigd. 
 
14.4 Definitieve premie minder dan de voorschotpremie  
Bedraagt de definitieve Premie minder dan de voorschotpremie, 
dan zullen Verzekeraars het verschil restitueren; deze restitutie 
zal echter nooit meer bedragen dan 50% van de oorspronkelijke 
volledige voorschotpremie. 
 
14.5 Naverrekenen op basis van 130% 
Onverminderd het bepaalde in artikel 14.3 hebben Verzekeraars 
het recht na te verrekenen op basis van 130% van de volledige 
voorschotpremie, indien de Verzekeringnemer zes maanden na 
het einde van de looptijd nog geen opgave respectievelijk 
verklaring, als in artikel 14.2 bedoeld, heeft overgelegd. De 
verplichting tot opgave van de definitieve eindwaarde blijft 
echter bestaan. 

ARTIKEL 15 WIJZIGING PREMIE EN/OF VOORWAARDEN 

15.1 Wijziging premie en/of voorwaarden 
Verzekeraars hebben het recht de premie en/of voorwaarden 
voor bepaalde groepen Verzekerden te wijzigen. Behoort deze 
verzekering tot deze groep, dan zijn Verzekeraars gerechtigd 
deze verzekering aan te passen met ingang van de 
eerstkomende premievervaldag. Het is daarbij een voorwaarde 
dat Verzekeraars deze wijziging uiterlijk drie (3) maanden voor 
de premievervaldag schriftelijk aan Verzekeringnemer 
meedelen. 

15.2 Recht op weigering 
Verzekeringnemer wordt geacht met de wijziging in te stemmen, 
tenzij Verzekeringnemer vóór de premievervaldag schriftelijk het 
tegendeel heeft bericht aan Verzekeraars. Mocht dit laatste het 
geval zijn dan eindigt de verzekering op de in de schriftelijke 
aanzegging genoemde komende premievervaldag. 

15.3 Recht op geen weigering 
Verzekeringnemer heeft niet het recht te weigeren, indien de 
wijziging: 
15.3.1 van de Premie en/of voorwaarden voortvloeit uit 

wettelijke regelingen of bepalingen; 
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15.3.2 een verlaging van de Premie bij gelijkblijvende dekking 
inhoudt; 

15.3.3 een uitbreiding van de dekking met een niet hogere 
Premie inhoudt. 

 

ARTIKEL 16 WIJZIGING VAN HET RISICO 

16.1 Premie en activiteiten 
De Premie en voorwaarden gelden voor de activiteiten van 
Verzekerde(n) binnen de in de polis omschreven hoedanigheid. 

16.2 Wijzigen activiteiten 
Indien deze activiteiten in belangrijke mate worden gewijzigd 
zijn Verzekeraars bevoegd een verandering van premie en/of 
voorwaarden aan de orde te stellen. 

16.3 Informeren wijziging activiteiten 
Verzekeringnemer dient Verzekeraars binnen een redelijke 
termijn over de wijziging te informeren; de dekking blijft echter 
onverminderd van kracht. 

16.4 Risico verzwaring wijziging 
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 één (1) maand na 
ontvangst van de in artikel 16.3 bedoelde kennisgeving aan 
Verzekeringnemer meedelen, met dien verstande dat: 
16.4.1 indien de Premie en/of voorwaarden worden gewijzigd 

Verzekeringnemer gedurende één (1) maand 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; 

16.4.2 indien Verzekeraars aan Verzekeringnemer meedelen de 
nieuwe activiteiten niet onder de verzekering te willen 
dekken, heeft Verzekeringnemer gedurende één (1) 
maand 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. 

16.5 Verzuim informeren wijziging activiteiten 
Indien verzuimd is aan Verzekeraars mededeling te doen als 
bedoeld in artikel 16.3. 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. 

16.6 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 drie (3) maanden. De Verzekeringnemer 
heeft het recht de herziening van de overeenkomst te weigeren 
binnen dertig (30) dagen nadat hem daarvan mededeling is 
gedaan. 

ARTIKEL 17 DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING 

17.1 Duur en einde 
De verzekering begint op de ingangsdatum en eindigt op de 
contractvervaldatum om 00.00 uur. De verzekering wordt echter 
stilzwijgend verlengd met de in de polis aangegeven termijn, 
tenzij één van de partijen tenminste twee (2) maanden voor de 
aanvang van die termijn de verzekering schriftelijk aan de 
andere partij heeft opgezegd. Een gedane opzegging is slechts 
van kracht, indien zij tot de contractvervaldatum van de 
verzekering wordt gehandhaafd en zal, indien zij voor die datum 
wordt herroepen, geacht worden nimmer te hebben 
plaatsgehad. 

17.2 Uitloop 
Bij opzegging als hiervoor omschreven blijft de 
verzekeringsovereenkomst voor reeds begonnen werken tot het 
einde van de bouw/montagetermijn of, indien deze is 
meeverzekerd, van de onderhoudstermijn van kracht. De 
Verzekeringnemer verplicht zich hierbij – op straffe van verlies 
van dekking binnen 30 kalenderdagen na de datum van 
beëindiging van de verzekeringsovereenkomst, opgave te doen 
van de nog onderhanden zijnde werken, met per Werk 
vermelding van: naam en locatie van Het Werk, het deel van de 
aanneemsom van Het Werk dat nog verwerkt moet worden, de 
verwachte einddatum van Het Werk. 

17.3 Tussentijdse opzegmogelijkheden Verzekeraars 
De verzekering kan tussentijds door Verzekeraars worden 
opgezegd: 
17.3.1 indien de Verzekeringnemer de verschuldigde Premie 

weigert te betalen of niet tijdig betaalt. Bij weigering de 
Premie te betalen of het niet tijdig betalen van de 
aanvangspremie eindigt de verzekering op de in de 
opzeggingsbrief genoemde datum. In geval van niet 
tijdige betaling van de vervolgpremie kan opzegging niet 
eerder plaatsvinden dan na een vruchteloze aanmaning. 
De verzekering eindigt dan niet eerder dan twee (2) 
maanden na de dagtekening van de opzeggingsbrief; 

17.3.2 indien de Verzekeringnemer binnen twee (2) maanden 
na de ontdekking dat de Verzekeringnemer de 
mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering 
niet is nagekomen en Verzekeringnemer daarbij heeft 
gehandeld met het opzet de Verzekeraars te misleiden 
dan wel de Verzekeraars de verzekering bij kennis van de 
ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De 
verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief 
genoemde datum; 

17.3.3 indien in geval van schade opzettelijk onjuiste gegevens 
zijn verstrekt, met onmiddellijke ingang; 

17.3.4 indien het schadeverloop daartoe aanleiding geeft, mits 
de opzegging uiterlijk op de 30e dag na betaling van een 
schade dan wel afwijzing van een schade door 
Verzekeraars heeft plaatsgevonden en de 
Verzekeringnemer reeds een waarschuwing met 
betrekking tot het ongunstige schadeverloop had 
ontvangen, met een opzegtermijn van twee (2) 
maanden; 

17.3.5 indien gedurende de contractduur het 
aansprakelijkheidsrisico zal of zal worden verzwaard 
door wetgeving in formele of materiële zin; kunnen 
Verzekeraars de verzekering in dit geval ook herzien; bij 
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opzegging wordt een termijn van drie (3) maanden in 
acht genomen; in geval van herziening heeft 
Verzekeringnemer dezelfde rechten als vermeld in 
artikel 16; 

17.3.6 indien herverzekeringstreaty capaciteit dusdanig wijzigt 
dat gebondenheid aan de overeenkomst niet meer kan 
worden gevergd. Er wordt bij opzegging een termijn van 
zes (6) maanden in acht genomen. 

17.4 Tussentijdse opzegmogelijkheden Verzekeringnemer 
De verzekering kan tussentijds door de Verzekeringnemer 
worden opgezegd in die gevallen zoals vermeld onder artikel 
17.3 van deze voorwaarden en: 
17.4.1 indien de Verzekeringnemer overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 16 niet akkoord gaat met een 
aanpassing van premie en/of voorwaarden. De 
verzekering eindigt op de datum waarop die aanpassing 
is gaan gelden; 

17.4.2 bij beëindiging van de activiteiten van de 
Verzekeringnemer. 

ARTIKEL 18 KLACHTENREGELING 

Klachten over de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van 
deze verzekering dienen in eerste instantie schriftelijk te worden 
voorgelegd aan de directie van Verzekeraars. Indien de klacht 
niet naar tevredenheid door de directie van Verzekeraars is 
behandeld, kan Verzekeringnemer of Verzekerde zicht wenden 
tot de bevoegde rechter. 

ARTIKEL 19 TOEPASSELIJK RECHT 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle 
geschillen betreffende deze overeenkomst zijn onderworpen 
aan de uitsluitende uitspraak van de bevoegde rechter in 
Nederland. 

ARTIKEL 20 MEDELINGEN 

20.1 Mededelingen aan tussenpersoon 
Verzekeraars en Verzekerde(n) kunnen alle voor elkaar 
bestemde mededelingen rechtsgeldig aan de tussenpersoon 
doen. 

20.2 Mededelingen laatst bekende adres Verzekerde 
Alle mededelingen door de tussenpersoon aan Verzekerde(n) 
kunnen rechtsgeldig geschieden aan het laatste aan hem 
bekendgemaakte adres van de op het polis blad vermelde 
Verzekeringnemer. 

ARTIKEL 21 PRIVACYBESCHERMING 

Bij de aanvraag van deze verzekering worden persoonsgegevens 
gevraagd. Deze worden door Verzekeraars verwerkt ten 
behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, 
het uitvoeren van marketingactiviteiten, voorkoming en 
bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, statistische 
analyse en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode 
"Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf" van 
toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van 
de cliënt en de financiële instelling bij de verwerking van 

persoonsgegevens weergegeven. De volledige tekst kunt u 
raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars 
(verzekeraars.nl). U kunt deze ook opvragen bij het Verbond van 
Verzekeraars (postbus 93450, 2509 AL Den Haag).
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BIJZONDERE VOORWAARDEN (SECTIE I, II, III, IV, V) 

SECTIE I: HET WERK 

 

ARTIKEL 22 AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

In aanvulling op de Algemene Begripsomschrijvingen wordt 
onder Het Werk in de zin van deze verzekeringsovereenkomst 
mede verstaan: 

22.1 Bouwstoffen, materialen, componenten 
alle bouwstoffen en/of materialen en/of componenten die 
bestemd zijn voor verwerking in Het Werk en zich voor risico van 
Verzekerde op of in de directe omgeving van het bouwterrein 
bevinden; 

22.2 Tijdelijke hulpconstructies en/of hulpwerken 
op of in de directe omgeving van het bouwterrein aanwezige 
tijdelijke hulpconstructies en/of hulpwerken (zoals steigers, 
bekistingen, damwanden en mallen) die nodig zijn om Het Werk 
op de in het bestek en/of de aannemingsovereenkomst 
aangegeven wijze te kunnen uitvoeren, met uitsluiting van 
Gereedschappen, Keten en Loodsen als omschreven in sectie V 
art. 44; 
 
22.3 Tekeningen, ontwerpen, modellen 
alle ten behoeve van Het Werk te gebruiken, in gebruik zijnde 
en/of gebruikte tekeningen, ontwerpen, modellen, 
reclameborden, informatiedragers en dergelijke voorwerpen, 
onverschillig waar deze zich binnen Europa mochten bevinden, 
inclusief vervoer binnen Europa per onverschillig welke 
gelegenheid met inbegrip van laden en lossen. 

ARTIKEL 23 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Algemene 
Voorwaarden bieden Verzekeraars onder deze sectie dekking 
voor de kosten van herstel en/of vervangen van Het Werk en/of 
enig onderdeel daarvan dat is verloren gegaan, vernietigd of 
materieel beschadigd gedurende de looptijd van de 
verzekeringsovereenkomst, ongeacht op welke wijze of door 
welke oorzaak, met renunciatie aan eventueel anders luidende 
dekking beperkende wetsartikelen voor zover niet van 
dwingendrechtelijke aard; onder materiële beschadiging als 
hiervoor vermeld wordt tevens verstaan verontreiniging of vuil 
worden van Het Werk (niet door bouwstof), alsmede het zich 
daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen, voor zover dit 
een gevolg is van een plotselinge onzekere gebeurtenis waar 
Verzekerde in redelijkheid geen rekening mee kon of had 
moeten houden. 

ARTIKEL 24 TRANSPORT EN TUSSENTIJDSE OPSLAG 

24.1 Schade of verlies tijdens transport 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 23 bieden 
Verzekeraars gedurende de bouwtermijn en, op ongewijzigde 
condities, gedurende de onderhoudstermijn, tevens dekking  

 
 
 
 
 
 
voor schade of verlies van enig onderdeel van Het Werk 
ontstaan tijdens transport, ongeacht hoe geladen en  
onverschillig per welke gelegenheid, doch niet over zee (ferry 
transporten van en naar Scandinavië en Groot-Brittannië 
worden niet als zeetransport beschouwd), binnen Europa 
inclusief laden en lossen en inclusief opslag en/of verblijf 
ongeacht waar binnen Europa. In afwijking van artikel 4 geldt 
deze dekking uitsluitend indien en voor zover geen rechten 
ontleend kunnen worden aan een elders lopende verzekering. 
Verzekeraars vergoeden de schade inclusief de kosten van 
wegruimen, afvoeren en/of vernietigen van de beschadigde 
objecten tot een maximum van EUR 2.000.000 als "premier 
risque" per gebeurtenis. 

24.2 Schade of verlies na lossing 
Overeengekomen wordt dat, wanneer enig onderdeel van Het 
Werk op of in de directe omgeving van het Bouwterrein is 
gelost, zonder dat enige schade aan dit onderdeel geconstateerd 
is, alle schade welke daarna aan dit onderdeel wordt ontdekt 
wordt geacht te zijn ontstaan na lossing op het Bouwterrein en 
derhalve voor rekening van Verzekeraars zal komen – met 
inachtneming van de overige bepalingen van deze verzekering - 
behoudens door Verzekeraars te leveren tegenbewijs dat het 
een transportschade betreft. 

ARTIKEL 25 UITSLUITINGEN 

Van deze sectie zijn uitgesloten: 

25.1 Normale slijtage 
normale slijtage of normale geleidelijke achteruitgang, in 
kwaliteit, doch deze uitsluiting zal niet van toepassing zijn op 
daardoor veroorzaakt verlies of materiële beschadiging aan 
andere delen van Het Werk; 
 
25.2 Brand ontploffing 
schade die het gevolg is van-, voortvloeit uit- of verband houdt 
met brand of ontploffing die optreedt tijdens de onderhouds- of 
garantieperiode; 

25.3 Extra kosten verbetering 
de extra kosten van verbeteringen in het ontwerp en/of de 
constructie(s), gebruik en/of toepassing van alternatieve 
bouwstoffen en/of materialen, alsmede extra kosten in verband 
met een verbeterde en/of veranderde werkwijze, behoudens in 
geval van kosten als bedoeld in artikel 7.3 en onverlet 
vergoeding van kosten van onderzoek als bedoeld in artikel 12.5; 

25.4 Inventarisatie 
verlies door verdwijning of vermissing indien de verdwijning of 
vermissing eerst door middel van een normale inventarisatie 
geconstateerd wordt; 
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25.5 Voor oplevering in gebruik nemen 
schade of verlies uitsluitend als gevolg van het voor oplevering 
in gebruik nemen van Het Werk anders dan ten behoeve van de 
bouw; 

25.6 Tekortkoming materialen 
de kosten van herstel of vervanging van tekortkomingen in 
constructies van materialen die in Het Werk zijn vervaardigd 
(inclusief- doch niet beperkt tot - in de grond gevormde palen en 
diepwanden) en zijn beschadigd als direct gevolg van een 
ondeugdelijk vormings-, vervaardigings- of bewerkingsproces 
(inclusief voor- en nabehandeling), tenzij deze tekortkomingen 
zijn veroorzaakt door een geheel buiten het proces gelegen 
gebeurtenis waarmee verzekerde in redelijkheid geen rekening 
behoefde te houden. De uitsluiting is beperkt tot het 
(onder)deel van Het Werk, dat direct door het ondeugdelijke 
proces is getroffen en is derhalve niet van toepassing op de 
materiële beschadiging, het verlies of de vernietiging die 
daarvan het gevolg is. Niettemin wordt overeengekomen dat, 
indien een (onder)deel van Het Werk na voltooiing van het 
proces is goed bevonden op basis van een keuring volgens de 
daarvoor naar de stand der techniek meest geëigende methode, 
Verzekeraars nadien ontsta(a)n(e) verlies, vernietiging of 
materiële beschadiging vergoeden met inbegrip van het direct 
getroffen (onder)deel waar de keuring betrekking op heeft; 

25.7 Schade aan grondstoffen 
schade aan grondstoffen, producten, halffabrikaten en/of 
daaruit verkregen residuen welke ten tijde van de schade in 
bewerking waren in tot Het Werk behorende installaties of 
delen daarvan; 

25.8 Garantieverplichting 
schade of verlies vallend onder een garantieverplichting van een 
leverancier. Indien de leverancier zijn aansprakelijkheid betwist 
of geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft om aan zijn garantie- 
verplichting te voldoen, zullen Verzekeraars aan de betreffende 
verzekerde een renteloze lening verstrekken ter grootte van het 
bedrag waarvoor de leverancier in gebreke is gebleven waarna 
zij dit bedrag, eventueel op naam van Verzekerde, zullen 
verhalen op de leverancier. Hiertoe zal de betreffende 
Verzekerde alle medewerking verlenen. Terugbetaling van deze 
lening zal alleen behoeven te geschieden voor zover het verhaal 
op de leverancier slaagt; 
 
25.9 Zaken verzekerd onder rubriek II, III, IV en V 
schade aan zaken, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
schade, verzekerd onder sectie II, III, IV en V. Dit geldt ook het 
voor die sectie van toepassing zijnde eigen risico. 
 

ARTIKEL 26 SCHADEVERGOEDING 

Verzekeraars vergoeden in geval van een gedekte schade: 

26.1 Herstel en/of vervangingskosten 
de herstel- en/of vervangingskosten op basis van herstel in 
nieuwe staat; 

26.2 Niet herstellen en/of vervangen 
indien niet tot herstel en/of vervanging wordt overgegaan, een 
naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld schadebedrag, met 

als maximum de herstel- en/of vervangingskosten op basis van 
herstel in nieuwe staat. 

ARTIKEL 27 LIMIET SCHADEVERGOEDING 

27.1 Limiet schadevergoeding 
Met renunciatie aan eventueel andersluidende dekkings-
beperkende wetsartikelen, voor zover niet van 
dwingendrechtelijke aard, zullen Verzekeraars eventuele schade 
geheel vergoeden – met inachtneming van de overige 
bepalingen van deze verzekering – tot ten hoogste de 
eindwaarde van Het Werk. Een eventuele schadevergoeding zal 
evenwel zijn gelimiteerd tot het op het polisblad voor deze 
sectie vermelde bedrag. 

27.2 Verzekerde limiet na schade en/of verlies 
In geval van schade aan en/of verlies of vernietiging van Het 
Werk respectievelijk van het ontstaan van kosten volgens artikel 
7 zal de verzekerde limiet voor het volle verzekerde bedrag 
blijven doorlopen, ongeacht hetgeen eventueel door 
Verzekeraars is of zal worden uitgekeerd. 
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SECTIE II: AANSPRAKELIJKHEID 

 

ARTIKEL 28 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 

Deze sectie dekt met inachtneming van hetgeen is bepaald in de 
Algemene Voorwaarden en met renunciatie aan eventueel 
andersluidende dekkingsbeperkende wetsartikelen, voor zover 
niet van dwingendrechtelijke aard, de aansprakelijkheid van 
Verzekerde tegenover derden, ongeacht of deze uit de wet of uit 
overeenkomst voortvloeit, in geval van een bij of aan die derde 
zich voordoende: 

28.1 Personenschade 
waaronder wordt verstaan letsel of aantasting van de 
gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge 
hebbend, inclusief de op geld waardeerbare gevolgen daarvan, 
immateriële gevolgschade inbegrepen; 

28.2 Zaakschade 
waaronder wordt verstaan beschadiging, vernietiging of verlies 
van zaken (met inbegrip van dieren), en waaronder mede wordt 
verstaan het verontreinigd of vuil worden van zaken en de 
aanwezigheid daarop of daarin van vreemde stoffen, alsmede de 
op geld waardeerbare gevolgen daarvan, immateriële 
gevolgschade inbegrepen. 
 
Verzekeraars zijn uitsluitend verplicht tot vergoeding van schade 
als in art. 28.1 en 28.2 omschreven, indien deze schade is 
ontstaan gedurende de looptijd van de verzekering en de schade 
ontstaat uit en/of verband houdt met de realisatie van Het Werk 
en alles wat daarmee samenhangt. 

ARTIKEL 29 ONDERLINGE AANSPRAKELIJKHEID 

De onder deze sectie verleende dekking geschiedt ten behoeve 
van alle onder deze polis verzekerde partijen, alsof iedere partij 
afzonderlijk verzekerd was en er per verzekerde partij een 
separate polis afgegeven was. 

ARTIKEL 30 UITSLUITINGEN 

Van deze sectie zijn uitgesloten: 

30.1 Zaken verzekerd onder rubriek I, III, IV en V 
aanspraken voor schade aan zaken, met inbegrip van de daaruit 
voortvloeiende schade, verzekerd onder sectie I, III, IV en V, dit 
geldt ook het voor die sectie van toepassing zijnde eigen risico; 

30.2 Bedrijfsschade 
aanspraken voor gederfde winst, tijdverlet en/of bedrijfsschade 
van een Verzekerde en/of een toekomstige eigenaar en/of 
gebruiker van het Werk, die het resultaat is van vertraging in de 
uitvoering en/of voltooiing van het Verzekerde Werk; 

30.3 Ondergeschikten 
aanspraken voor personenschade aan ondergeschikten van de 
bij de uitvoering van Het Werk betrokken partijen; 

 

 

 
30.4 Motorrijtuigen 
aanspraken voor personen – en/of zaakschade veroorzaakt met 
of door een motorrijtuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheid 
Motorrijtuigen (WAM), doch ten aanzien van "motorrijtuigen",  
waarvan het gebruik beperkt is tot op of in de directe nabijheid 
van het Bouwterrein, is deze uitsluiting slechts van kracht voor 
zover de schade verhaalbaar is onder enige andere verzekering; 

30.5 (lucht) Vaartuigen 
aanspraken voor personen - en/of zaakschade veroorzaakt door 
(lucht)vaartuigen en/of drijvend materieel; 

30.6 Contractuele aansprakelijkheid 
aanspraken die worden gegrond op een overeenkomst, boete-, 
garantie- of ander soortgelijk beding, behalve indien en voor 
zover aansprakelijkheid ook zonder een zodanig beding zou 
hebben bestaan; 

30.7 Gehuurde zaken 
aanspraken voor zaakschade aan zaken die Verzekerde gehuurd 
heeft of anderszins in gebruik heeft, tenzij de aanspraak 
betrekking heeft op zaken welke eigendom zijn van, gehuurd zijn 
door of anderszins in gebruik zijn bij een andere onder deze 
polis verzekerde partij; 

30.8 Productaansprakelijkheid 
30.8.1 aanspraken tot vergoeding van schade en kosten die 

verband houden met het vervangen, verbeteren of 
herstellen van enig product of onderdeel van een 
product; 

30.8.2 aanspraken tot vergoeding van schade of onkosten die 
het gevolg is van het terugroepen van enig product of 
onderdeel van een product (of van enig product of 
onderdeel van een product waarvan het product van de 
Verzekerde een onderdeel vormt of een ingrediënt is); 

30.8.3 aanspraken voor schade die voortvloeien uit enig 
product of onderdeel van een product dat met 
wetenschap van de Verzekerde bedoeld was om 
verwerkt te worden of onderdeel uit te maken van de 
structuur, machinerie of besturing van een luchtvaartuig; 

30.9 Asbest 
aanspraken voor schade rechtstreeks of onrechtstreeks 
veroorzaakt door-, voortvloeiend uit-, of verband houdend met 
het bestaan of de blootstelling aan asbest of asbesthoudende 
zaken; 

30.10 Grondwerkzaamheden 
aanspraken voor schade aan ondergrondse kabels en leidingen, 
tenzij: 
a. Verzekerde de werkzaamheden aan de grond voorafgaand 

heeft gemeld bij het Kadaster zoals omschreven in de Wet 
informatieuitwisseling boven- en ondergrondse netwerken 
(WIBON), en 
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b. het Kadaster Verzekerde heef laten weten waar de kabels 
binnen het werkterrein waar de werkzaamheden zullen 
plaatsvinden liggen, en 

c. door Verzekerde is gecontroleerd of de door het Kadaster 
verschafte informatie juist is door: 
i. Proefsleuven te graven met de hand, of 
ii. Radiodetectie; 

30.11 Vermogensschade 
aanspraken voor zuivere vermogensschade die niet gevolg is van 
personen- of zaak schade; 

30.12 Samenloop 
aanspraken voor schade, indien en voor zover die schade door 
een andere of soortgelijke verzekering wordt gedekt, dan wel 
indien deze andere verzekering dekking zou bieden voor deze 
schade, wanneer de onderhavige verzekering niet zou bestaan. 
De dekking onder deze rubriek is zodoende secundair van aard. 

ARTIKEL 31 AANVULLENDE SCHADEREGELING 

Verzekeraars hebben het recht: 

31.1 Vorderingen van derden 
vorderingen van derden in beginsel of in hun omvang te 
erkennen, af te wijzen of door betaling af te doen, tegen 
dergelijke vorderingen verweer te voeren, voorschotten te 
geven, schikkingen of dadingen te treffen e.d.; Verzekerde is 
verplicht zich van dergelijke handelingen te onthouden; 
 
31.2 Feitelijke leiding geding 
de feitelijke leiding van het geding over te nemen van de 
Verzekerde die door een derde in rechte tot schadevergoeding 
wordt aangesproken; indien Verzekeraars van dit recht gebruik 
maken, is Verzekerde verplicht alle medewerking te verlenen 
zoals het geven van de benodigde volmachten, met dien 
verstande dat Verzekeraars gehouden zijn de procesvoering te 
verrichten in overleg met Verzekerde en/of diens 
vertegenwoordigers indien door deze verplichting andere al dan 
niet verzekerde belangen van Verzekerde (dreigen te) worden 
geschaad; 

31.3 Strafvervolging 
de Verzekerde tegen wie een strafvervolging wordt ingesteld 
door een raadsman te doen bijstaan; indien Verzekeraars van dit 
recht gebruik maken, is de Verzekerde verplicht alle 
medewerking te verlenen; wordt de Verzekerde veroordeeld, 
dan kunnen Verzekeraars hem niet verplichten tegen het 
gewezen vonnis hoger beroep aan te tekenen. 

ARTIKEL 32 LIMIET VAN DE SCHADEVERGOEDING 

32.1 Limiet schadevergoeding 
De schadevergoeding geschiedt, met uitzondering van het 
gestelde in artikel 33, tot ten hoogste het op het polisblad voor 
deze sectie vermelde bedrag per gebeurtenis, ook al zijn 
meerdere Verzekerden voor dezelfde gebeurtenis aansprakelijk. 

32.2 Verzekerde limiet na schade en/of verlies 
In geval van schade gedekt onder deze sectie en/of het ontstaan 
van kosten volgens artikel 33, zal de verzekerde limiet voor het 

volle verzekerde bedrag blijven doorlopen, ongeacht hetgeen 
eventueel door Verzekeraars is of zal worden uitgekeerd. 

ARTIKEL 33 GERECHTELIJKE PROCESKOSTEN 

Tevens zijn gedekt, zonodig boven het verzekerd bedrag, de 
gerechtelijke proceskosten, kosten van verweer en 
advocaatkosten in verband met aanspraken van derden, ook 
indien de aanspraken niet of niet geheel gegrond blijken te zijn, 
onder voorwaarde dat dergelijke kosten gemaakt zijn met 
goedvinden van Verzekeraars. 
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SECTIE III: BESTAANDE EIGENDOMMEN 

 

ARTIKEL 34 AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVING 

Onder Bestaande Eigendommen in de zin van deze 
verzekeringsovereenkomst wordt verstaan alle, andere dan 
onder Sectie I verzekerde zaken: 
- welke eigendom zijn van de opdrachtgever of waarvoor 

deze verantwoordelijk is; 
- die de opdrachtgever ter bewaring of ter bewerking zijn 

toevertrouwd, dan wel die hij in huur, bruikleen of 
krachtens enige andere overeenkomst in gebruik heeft. 

ARTIKEL 35 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Algemene 
Voorwaarden bieden Verzekeraars onder deze sectie dekking 
voor de kosten van vervanging en/of herstel van Bestaande 
Eigendommen en/of enig onderdeel daarvan dat verloren 
gegaan, vernietigd of materieel beschadigd is gedurende de 
looptijd van de verzekering, veroorzaakt door dan wel verband 
houdende met de uitvoering van Het Werk, met renunciatie aan 
eventueel anders luidende, dekking beperkende, wetsartikelen 
voor zover niet van dwingendrechtelijke aard; onder materiele 
beschadiging als hiervoor vermeld wordt tevens verstaan 
verontreiniging of vuil worden van Bestaande Eigendommen, 
alsmede het zich daarop of daarin bevinden van vreemde 
stoffen, voor zover dit een gevolg is van een plotselinge 
onzekere Gebeurtenis waarmee Verzekerde in redelijkheid geen 
rekening kon of had moeten houden. 

 

ARTIKEL 36 UITSLUITINGEN 

Van deze sectie zijn uitgesloten: 

36.1 Materiële beschadiging, verlies van Het Werk 
materiële beschadiging, verlies of vernietiging van Het Werk 
verzekerd onder Sectie I; 

36.2 Materiële beschadiging, verlies van Bestaande 
eigendommen 
materiële beschadiging, verlies of vernietiging van Bestaande 
Eigendommen voor zover verhaalbaar onder Sectie II; 

36.3 Materiële beschadiging, verlies werktuigen 
materiële beschadiging, verlies of vernietiging van (al dan niet) 
daadwerkelijk bij de bouw in gebruik zijnde werktuigen, 
gereedschappen, keten, loodsen en andere tijdelijke 
onderkomens, alsmede de inventaris hiervan; 

36.4 Materiële beschadiging, verlies door brand 
materiële beschadiging van bestaande eigendommen die het 
gevolg is van-, voortvloeit uit- of verband houdt met brand of 
ontploffing; 

 

 

 
36.5 Zaken verzekerd onder rubriek I, II, IV en V  
schade aan zaken, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
schade, verzekerd onder sectie I, II, IV en V. Dit geldt ook het 
voor die sectie van toepassing zijnde eigen risico. 
 

ARTIKEL 37 SCHADEVERGOEDING 

Verzekeraars vergoeden in geval van een gedekte schade: 

37.1 Herstelkosten 
de herstelkosten, met dien verstande dat voor zaken die aan 
slijtage onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke 
aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast; 

37.2 Niet herstellen en/of vervangen 
indien herstel niet mogelijk is of de herstelkosten c.q. de 
vervangingskosten meer bedragen dan het verschil tussen de 
waarde van het betrokken object onmiddellijk. voor en 
onmiddellijk na het schadegeval, uitsluitend het verschil tussen 
deze waarden. 
 

ARTIKEL 38 LIMIET VAN DE SCHADEVERGOEDING 

38.1 Limiet schadevergoeding 
De schadevergoeding geschiedt op basis van "premier risque" 
tot maximaal het op het polisblad voor deze sectie vermelde 
bedrag. 

38.2 Verzekerde limiet na schade en/of verlies 
In geval van schade onder deze sectie zal de Verzekerde limiet 
voor het volle verzekerde bedrag blijven doorlopen, ongeacht 
hetgeen eventueel door Verzekeraars is of zal worden 
uitgekeerd. 
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SECTIE IV: EIGENDOMMEN DIRECTIE EN PERSONEEL

ARTIKEL 39 AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVING 

Onder Eigendommen Directie en Personeel wordt in het kader 
van deze verzekeringsovereenkomst verstaan: 

39.1 De aanwezige eigendommen personeel 
de op Het Werk aanwezige eigendommen van personeel van 
Verzekerde werkzaam op het Bouwterrein, voor zover deze 
eigendommen in verband met de uitvoering van Het Werk 
aanwezig zijn; 

39.2 De aanwezige eigendommen directie n personeel 
de eigendommen van de directie en haar personeel voor zover 
aanwezig op Het Werk. 

ARTIKEL 40 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING  

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Algemene 
Voorwaarden bieden Verzekeraars onder deze sectie dekking 
tegen materiële beschadiging, verlies of vernietiging, ongeacht 
door welke oorzaak, met renunciatie aan eventueel anders 
luidende dekking beperkende wetsartikelen voor zover niet van 
dwingendrechtelijke aard. 

ARTIKEL 41 UITSLUITINGEN 

Van deze sectie zijn uitgesloten: 

41.1 Schade of verlies van geld  
schade aan of verlies van geld of geldswaardige papieren; 

41.2 Schade of verlies van transportmiddelen 
schade aan of verlies van mechanisch voortbewogen 
transportmiddelen van welke soort of hoedanigheid ook; 

41.3 Zaken verzekerd onder rubriek I, II, III en V 
schade aan zaken, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
schade, verzekerd onder sectie I, II, III en V. Dit geldt ook het 
voor die sectie van toepassing zijnde eigen risico. 

ARTIKEL 42 SCHADEVERGOEDING 

Verzekeraars vergoeden in geval van een gedekte schade: 

42.1 Herstelkosten 
de herstelkosten, met dien verstande dat voor zaken die aan 
slijtage onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke 
aftrek nieuw voor oud, zal worden toegepast; 
 
42.2 Verschil tussen de waarden 
Indien herstel niet mogelijk is of de herstelkosten c.q. de 
vervangingskosten meer bedragen dan het verschil tussen de 
waarde van het betrokken object onmiddellijk voor en 
onmiddellijk na het schadegeval, uitsluitend het verschil tussen 
deze waarden. 
 

ARTIKEL 43 LIMIET VAN DE SCHADEVERGOEDING 

43.1 Limiet schadevergoeding  
De schadevergoeding geschiedt op basis van "premier risque" 
tot maximaal het op het polisblad voor deze sectie vermelde 
bedrag. 

43.2 Verzekerde limiet na schade en/of verlies 
In geval van schade onder deze sectie zal de verzekerde limiet 
voor het volle verzekerde bedrag blijven doorlopen, ongeacht 
hetgeen eventueel door Verzekeraars is of zal worden 
uitgekeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

CAR021 19 Melior Verzekeringen 

SECTIE V: GEREEDSCHAPPEN KETEN EN LOODSEN

ARTIKEL 44 AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVING 

Onder gereedschappen, keten, en loodsen in de zin van deze 
verzekering wordt verstaan alle machines, werktuigen, 
gereedschappen, alsmede keten, loodsen en andere tijdelijke 
onderkomens, inclusief de inventaris hiervan, mits deze zaken: 
- eigendom zijn van of gehuurd zijn door de 

Verzekeringnemer, of 
- eigendom zijn van of gehuurd zijn door (een van) de in 

artikel 2 van de Algemene Voorwaarden genoemde 
partijen), indien en voor zover de Verzekeringnemer uit 
hoofde van het bestek of de aannemingsovereenkomst 
voor verzekering van deze zaken dient zorg te dragen. 

ARTIKEL 45 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Algemene 
Voorwaarden bieden Verzekeraars onder deze sectie dekking 
tegen materiële beschadiging, verlies of vernietiging, ongeacht 
door welke oorzaak, van alle ten behoeve van de bouw van Het 
Werk in gebruik zijnde Gereedschappen, Keten en Loodsen, met 
renunciatie aan eventueel anders luidende dekking beperkende 
wetsartikelen, voor zover niet van dwingendrechtelijke aard. 

ARTIKEL 46 UITSLUITINGEN 

Van deze sectie zijn uitgesloten: 

46.1 Bedrijfsschade 
bedrijfsschade, onverschillig van welke aard en hoe ook 
omschreven, dus evenmin vertraging in de uitvoering en 
onderhandeling over contracten. en verlies van contracten; 
 
46.2 Schade of verlies van geld 
schade aan of verlies van geld of geldswaardige papieren, 
varend of drijvend materieel, luchtvaartuigen, kranen, alsmede 
mechanisch voortbewogen transportmiddelen van welke soort 
of hoedanigheid ook; 

46.3 Verlies door normale inventarisatie 
verlies door verdwijning of vermissing indien de verdwijning of 
vermissing eerst door middel van een normale inventarisatie 
geconstateerd wordt; 

46.4 Zaken verzekerd onder rubriek I, II, III en IV 
schade aan zaken, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
schade, verzekerd onder sectie I, II, III en IV. Dit geldt ook het 
voor die sectie van toepassing zijnde eigen risico. 

ARTIKEL 47 SCHADEVERGOEDING 

Verzekeraars vergoeden in geval van een gedekte schade: 

47.1 Herstelkosten 
de herstelkosten, met dien verstande dat voor zaken die aan 
slijtage onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke 
aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast; 

47.2 Niet herstellen en/of vervangen  
indien herstel niet mogelijk is of de herstelkosten c.q. de 
vervangingskosten meer bedragen dan het verschil tussen de 
waarde van de betrokken zaak onmiddellijk voor en onmiddellijk 
na het schadegeval, uitsluitend het verschil tussen deze 
waarden. 

ARTIKEL 48 LIMIET VAN DE SCHADEVERGOEDING 

48.1 Limiet schadevergoeding  
De schadevergoeding geschiedt: 
- tot ten hoogste het op het polisblad voor deze sectie 

vermelde bedrag per gebeurtenis, welk bedrag wordt 
geacht de nieuwwaarde te vertegenwoordigen van alle 
onder deze sectie verzekerde zaken tezamen, of 

- op basis van "premier risque" tot maximaal het op het 
polisblad voor deze sectie vermelde bedrag, doch 
uitsluitend indien dit blijkt uit de omschrijving van het 
verzekerde bedrag op het polisblad. 

48.2 Verzekerde limiet na schade en/of verlies 
In geval van schade onder deze sectie zal de verzekerde limiet 
voor het volle verzekerde bedrag blijven doorlopen, ongeacht 
hetgeen eventueel door Verzekeraars is of zal worden 
uitgekeerd. 


