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Artikel 1  Grondslag 

 
Deze verzekering is gebaseerd op het door verzekeringnemer en/of verzekerde(n) volledig ingevulde, 
gedateerde en ondertekende vragenformulier en de daarbij verstrekte gegevens alsmede de tijdens de 
contracttermijn door verzekeringnemer en/of verzekerde(n) verstrekte gegevens. 

 
Artikel 2 Onzekerheidsvereiste 

 
Deze verzekeringsovereenkomst beantwoordt – tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen – aan 
het vereiste van onzekerheid zoals 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 waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten 
van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de verzekerde respectievelijk de derde was ontstaan 
dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. 

 
Artikel 3 Definities 
 
3.1  Adviseurs 

Ter zake kundige personen, bedrijven of instellingen die opdracht hebben gekregen om 
(bouw)technische adviezen te geven ten behoeve van het werk. 

 
3.2  Bereddingskosten 

De kosten van maatregelen die tijdens de contracttermijn door of vanwege verzekeringnemer of een 
verzekerde worden getroffen en redelijkerwijze geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van 
schade af te wenden of om die schade 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. 

 
3.3  Bestaande eigendommen opdrachtgever 

Roerende en onroerende zaken, die het eigendom van de opdrachtgever zijn of waarvoor hij krachtens 
overeenkomst verantwoordelijk is en liggen binnen de invloedssfeer van het werk. 

 
3.4   Contractjaar 

Elke periode van 12 maanden te rekenen vanaf de ingangsdatum van de verzekering en elke afzonderlijke 
daarop aansluitende verlenging voor een periode van 12 maanden. Indien een periode te rekenen vanaf 
de ingangsdatum tot de verlengingsdatum of vanaf een verlengingsdatum tot de datum van beëindiging 
van de verzekering korter is dan 12 maanden, dan wordt een dergelijke periode ook als één contractjaar 
beschouwd. Bij een contracttermijn korter dan 12 maanden wordt het contractjaar beschouwd gelijk te zijn 
aan de contracttermijn. 

 
3.5   Contracttermijn 

De periode aanvangende op het moment van ingang van de verzekering en eindigende op het moment 
van beëindiging van de verzekering. 

 
3.6   Contractvervaldatum 

De datum waarop de verzekering eindigt. 
 
3.7   Diefstal 

Het wegnemen van zaken die een ander toebehoren met het oogmerk om deze zich 
wederrechtelijk toe te eigenen. 

 
3.8  Doorwerkproject 
 Onder een doorwerkproject wordt verstaan een installatie welke voor de oplevering reeds in bedrijf is gesteld, 

op verzoek van de opdrachtgever of andere aannemers, ten behoeve van de voortgang van het werk van 
andere aannemers.  

 
3.9  Eigen gebrek 

Schade aan een verzekerde zaak die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak zelf. 
 
3.10   Eigendommen bouwdirectie en personeel 

De op of nabij het werk aanwezige persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie en van personen 
in dienst van verzekerden en werkzaam op het bouwterrein. 

 
3.11   Gebeurtenis 

Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen die verband houden met en/of 
voortvloeien uit een en dezelfde oorzaak. 
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3.12   Het werk 

� het (de) door verzekerde, gedurende het contractjaar uit te voeren werk(en), conform de verzekerde 
hoedanigheid als omschreven op het polisblad 

� de bouwcomponenten die voor rekening en risico van een verzekerde op het bouwterrein aanwezig zijn 
en eventueel ter beschikking zijn gesteld. De bouwcomponenten dienen bestemd te zijn om blijvend in 
het op het polisblad omschreven werk te worden verwerkt 

� de kosten, niet zijnde de materiaalkosten voor hulpconstructies en hulpwerken zoals steigers, 
bekistingen, damwanden, die op het bouwterrein aanwezig zijn en die nodig zijn om het op het polisblad 
omschreven werk op de in het bestek of  aannemingsovereenkomst aangegeven wijze te bouwen (voor 
zover niet uitgesloten in artikel 25) 

 
3.13  Hulpmateriaal 
  De op het bouwterrein aanwezige: 

� hulpconstructies en/of hulpwerken (zoals steigers, bekistingen, damwanden) 
� keten, loodsen en hun inhoud 
� gereedschappen, machines en werktuigen. 

 
3.14  Kerninstallatie 
  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. 
 
3.15   Opruimingskosten 

De kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, die niet reeds in de normale 
schadeopstelling zijn begrepen en die het noodzakelijk gevolg zijn van een gedekte schade. 

 
3.17  Schade / beschadiging 

Een objectieve, blijvende aantasting van de vorm en/of structuur van een zaak die naar verkeersopvattingen 
de stoffelijke gaafheid van de zaak kenmerkt. 

 
3.18  Storm 

Een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde (=windkracht zeven), zijnde de windsnelheid als 
 hoogste uurgemiddelde van die dag op de desbetreffende locatie conform de hiervoor geldende richtlijnen 
 van het KNMI. 

 
3.19   Termijnen 
 
3.19.1   Bouwtermijn 

De bouwtermijn vangt aan op het moment dat (het personeel van) verzekerde(n) op het bouwterrein 
arriveert voor het verrichten van onder de polis verzekerde werkzaamheden. De bouwtermijn eindigt bij 
eerste oplevering van het werk. Na deeloplevering eindigt de bouwtermijn voor het opgeleverde gedeelte.  

 
3.19.2   Onderhoudstermijn 

De onderhoudstermijn vangt aan direct na (deel)oplevering. De onderhoudstermijn eindigt na verloop van 
de periode die in het bestek of aanneemovereenkomst voor het werk is vermeld tot maximaal de termijn 
zoals vermeld op het polisblad. 

 
3.20  Testen 

Het opstarten en/of laten functioneren en/of stilzetten van machines en installaties of delen hiervan bij 
wijze van test/proef onder omstandigheden die de werking in de definitieve toestand benaderen en/of 
bereiken. 

 
3.21  Verzekeraars 

Verzekeraars zijn de partijen die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor het door of namens 
hen geaccepteerde aandeel. 

 
3.22  Verzekerden  
 
3.22.1  Verzekeringnemer is degene die als zodanig op het polisblad is vermeld en met wie verzekeraars deze  
  verzekeringsovereenkomst zijn aangegaan en in zijn in de polis omschreven hoedanigheid; 
 
3.22.2  De mede als verzekerde opgenomen natuurlijke of rechtspersonen; 
 
3.22.3  De familieleden en huisgenoten van de in artikelen 3.22.1 en 3.22.2 genoemde verzekerden ten aanzien van 
  de werkzaamheden, die zij voor de verzekerden verrichten; 
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3.22.4  Opdrachtgever,  bouwdirectie, architecten, constructeurs en adviseurs; 
 

3.22.5  Alle in Nederland bestaande of op te richten rechtspersonen naar Nederlands recht, waarin verzekeringnemer 
  al dan niet rechtstreeks voor 50% of meer deelneemt of zal deelnemen; 

 
3.22.6  De onderaannemers in die hoedanigheid; 

 
3.22.7 Andere niet zelfstandig een bedrijf uitoefenende personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, indien 

en voor zover het werkzaamheden betreft die zij voor die verzekerden hebben verricht. 
 
Artikel 4 Premie en voorwaarden 
 
4.1  De op het polisblad genoemde premie is een voorschotpremie. De definitieve premie wordt berekend over de 

bruto jaaromzet exclusief BTW. 
 
4.2  Verzekeringnemer is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het contractjaar de bruto jaaromzet 

exclusief BTW over het betreffende jaar aan verzekeraars op te geven en verzekeraars in de gelegenheid te 
stellen deze opgave te controleren.  

 
4.3  De definitieve premie bedraagt tenminste 60% van de voorschotpremie met als absolute minimum de op het 

polisblad vermelde minimumpremie. 
 Indien verzekeringnemer in gebreke blijft van de verplichtingen in artikel 4.2, hebben verzekeraars het recht 

de definitieve premie vast te stellen over het afgelopen verzekeringsjaar door een aanvullende premie te 
heffen van 50% van de voorschotpremie. 

 
4.4  De definitieve premie van een contractjaar zal gelden als basis voor de voorschotpremie van het 
 daaropvolgende contractjaar. 
 
4.5  Zo spoedig mogelijk na vaststelling van de definitieve premie, wordt het te veel of te weinig betaalde 
 door verzekeraars verrekend. 
 
Artikel 5  Premiebetaling 
 
5.1   Premie 

Verzekeringnemer dient premie, kosten en assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de 30e dag nadat 
deze verschuldigd zijn geworden. 
 

5.2   Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie 
Indien verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de 30e dag na ontvangst van het 
betalingsverzoek betaalt, wordt, zonder dat een aanmaning door verzekeraar is vereist, geen dekking 
verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden nadat 30 dagen sinds de 
ingangsdatum zijn verstreken. Onder aanvangspremie wordt verstaan de premie die na het sluiten van de 
verzekering verschuldigd wordt, alsmede de premie die de 
verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd wordt. 
 

5.3   Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie 
Indien verzekeringnemer de vervolgpremie niet of niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien 
van alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de 15e dag nadat verzekeraar de verzekering- 
na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven.  
Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging 
van de verzekering verschuldigd wordt. 
 

5.4   Premiebetaling blijft verplicht 
Verzekeringnemer blijft verplicht om ten aanzien van de in artikel 5.2 en 5.3 genoemde periode dat geen 
dekking wordt verleend de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen. 
 

5.5   Herstel van dekking 
De dekking wordt weer van kracht voor alle aanspraken en omstandigheden die tegen verzekerde zijn 
ingesteld respectievelijk schriftelijk aan verzekeraar zijn gemeld en/of die voortvloeien uit een handelen of 
nalaten na de dag waarop al hetgeen verschuldigd is door de verzekeraar is ontvangen. 
 

5.6   Premierestitutie bij tussentijdse beëindiging 
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering heeft verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie 
over de periode waarover de verzekering niet meer van kracht is, onder aftrek van administratiekosten. 
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Artikel 6  Duur en einde van de verzekering 
 
6.1   De verzekering is aangegaan voor de op het polisblad vermelde contracttermijn en vangt aan en eindigt 

om 00.00 uur op de betreffende ingangsdatum en datum van beëindiging van de verzekering. 
 
6.2   De verzekering zal geacht worden per de contractvervaldatum te zijn verlengd voor de op het polisblad 

genoemde periode, tenzij de verzekering twee maanden voor die datum door verzekeraars en/of 
verzekeringnemer schriftelijk is opgezegd. 
 

6.3   Indien verzekeringnemer in gebreke is de volledige premie, kosten en assurantiebelasting te betalen 
hebben verzekeraars het recht de verzekering tussentijds op te zeggen, met inachtneming van een 
opzegtermijn van twee maanden. 
 

6.4 Na een gemelde schade die tot een uitkeringsplicht van verzekeraars kan leiden of in geval van een schade 
die verband houdt met of voortvloeit uit een vermogensdelict, hebben verzekeraars en/of verzekeringnemer 
het recht de verzekering tussentijds op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 
Verzekeraars en/of verzekeringnemer kunnen van dit recht gebruik maken tot een maand na het moment dat 
de schade door verzekeraars is betaald dan wel definitief is afgewezen. 

 
6.5   De verzekering eindigt direct en automatisch in geval van en op het moment van faillissement en, met 

inachtneming van artikel 7.1 van deze voorwaarden, in geval van beëindiging van de 
bedrijfsactiviteiten van verzekeringnemer. 

 
Artikel 7 Einde van de dekking voor afzonderlijke werken 
 
7.1   De dekking voor de afzonderlijke werken eindigt: 

� ten aanzien van de bouwtermijn: bij (deel)oplevering en/of ingebruikname, met inachtneming van de 
maximaal verzekerde bouwtermijn zoals vermeld op het polisblad. Voor werken waarvan 
verzekeringnemer bij verzekeraars meldt dat deze weliswaar bouwkundig gereed zijn, maar, ongeacht de 
reden, nog niet kunnen worden opgeleverd, blijft de dekking gelden voor een periode van maximaal twee 
maanden. Indien een langere periode dan maximaal twee maanden gewenst is, dient verzekeringnemer 
dit aan verzekeraars voor te leggen. Verzekeraars zullen beoordelen of en zo ja, tegen welke premie en 
condities de dekking kan worden verlengd. 

� ten aanzien van de onderhoudstermijn, indien van toepassing, op de dag na het verstrijken van het voor 
deze termijn in het bestek of de aannemingsovereenkomst genoemde aantal maanden na de hierboven 
bedoelde (deel)oplevering tot ten hoogste de termijn genoemd op het polisblad 

� op de datum van faillissement van de verzekeringnemer, met inachtneming van het volgende: 
� gedurende een termijn van maximaal één maand loopt de verzekering uitsluitend ten behoeve van 

de overige genoemde verzekerden door 
� deze verzekerden en/of een andere bij het werk betrokken partij hebben het recht een verzekering 

voor het betreffende werk voor de resterende bouwtermijn op een nader overeen te komen premie 
en voorwaarden af te sluiten 

� de eerste verzekering eindigt één maand na de datum van het faillissement van verzekeringnemer of 
zoveel eerder als de hierboven genoemde verzekering tot stand is gekomen. Derhalve is uitgesloten 
een schade en/of een aanspraak in verband met schade die buiten de bouwtermijn en/of 
onderhoudstermijn van een werk is ontstaan, ongeacht het tijdstip waarop zij is veroorzaakt. 

 
7.2   Indien van een werk de maximale bouwtermijn en/of onderhoudstermijn zoals genoemd op het polisblad 

wordt overschreden, dan heeft verzekeringnemer het recht de verzekering voor de bouw- en/of 
onderhoudstermijn van dat werk te verlengen tegen nader overeen te komen premie en voorwaarden. 
Verzekeringnemer dient in dat geval voor de overschrijding van de op het polisblad genoemde termijnen 
verzekeraars hiervan in kennis te stellen. Mocht ten aanzien van de bovengenoemde verlenging van de 
bouwtermijn geen overeenstemming zijn bereikt, dan vervalt de eventuele medeverzekering van de 
onderhoudstermijn voor dat werk. 

 
7.3   Indien delen van een werk voor beëindiging van de verzekerde bouwtermijn worden opgeleverd, dan gaat 

voor die delen de onderhoudstermijn in, voor zover medeverzekerd. 
 
Artikel 8 Wijziging van premie en voorwaarden 
 
8.1  Verzekeraars hebben het recht de premie en/of voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen te 

wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan zijn verzekeraars gerechtigd de premie en/of 
voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door hen te 
bepalen datum. Verzekeringnemer wordt schriftelijk door verzekeraars van de wijziging in kennis gesteld en 
wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving 
schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de datum die in de 
mededeling door verzekeraars is genoemd. 
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8.2   De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekeringnemer geldt niet indien: 
� de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; 
� de wijziging een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking inhoudt; 
� de wijziging een uitbreiding van de dekking zonder premieverhoging inhoudt. 

 
Artikel 9 Toepasselijk recht 
 

 De verzekeringsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en de in de Nederlandse 
 verzekeringspraktijk geldende usances. 

 
Artikel 10 Geschillen 
 

 Behoudens de wettelijke regels inzake de relatieve bevoegdheid van de rechter en die ter zake van hogere 
 voorziening, zullen alle geschillen betreffende deze overeenkomst onderworpen zijn aan de uitspraak van de 
 bevoegde rechter in Rotterdam. 
 

Artikel 11 Mededelingen 
 
Alle mededelingen van verzekeraars en verzekeringnemer en/of verzekerde(n) onderling kunnen 
geschieden via de op het polisblad genoemde bemiddelaar in verzekeringen. Mededelingen van de 
verzekeraars rechtstreeks aan verzekeringnemer en/of verzekerde(n) geschieden rechtsgeldig aan 
het laatste door verzekeringnemer, al dan niet via de bemiddelaar in verzekeringen, aan verzekeraars 
opgegeven adres. 
 

Artikel 12 Persoonsgegevens 
 

De bij de aanvraag of wijziging van de verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door verzekeraar 
geregistreerd en verwerkt. Verzekeraar gebruikt deze gegevens voor het aangaan en uitvoeren van 
verzekeringsovereenkomsten, voor analyses, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en om te voldoen 
aan wettelijke verplichtingen. Op deze registratie is de gedragscode “Verwerking persoonsgegevens financiële 
instellingen” van toepassing. In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de 
gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kan geraadpleegd worden via de 
website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). De tekst kan ook worden opgevraagd bij 
het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag). 

 
Artikel 13 Onafhankelijke klachtenbehandeling 

 
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze 
verzekering kunnen worden voorgelegd aan de interne klachtenbehandelaar van: 
 
Geijsel Kroon Verzekeringen V.O.F. 
Postbus 15  
1190 AA  Ouderkerk aan de Amstel 
Tel. 020 - 496 1800 
 
Indien het oordeel van verzekeraars voor verzekeringnemer of verzekerde niet bevredigend is, kan men zich 
wenden tot: 

 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 
Postbus 93257 
2509 AG Den Haag 
Tel. 0900 - 355 22 48 

 
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening beslist over de ontvankelijkheid en de wijze van afhandeling 
van de klacht. 

 
Indien verzekeringnemer of verzekerde geen gebruik wil of kan maken van deze klachtenbehandelings-
mogelijkheden kan men het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 
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Artikel 14 Verplichtingen in geval van schade 
 
14.1  Verzekeringnemer en/of verzekerde(n) zijn verplicht: 

� aan verzekeraars zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is melding te doen van iedere gebeurtenis 
waarvan hij op de hoogte is of behoort te zijn en waaruit voor verzekeraars een verplichting tot schade-
uitkering kan ontstaan 

� alle voor de beoordeling van de schade van belang zijnde inlichtingen en gegevens te verschaffen en alle 
ter zake ontvangen stukken onbeantwoord aan verzekeraars door te zenden 

� zich te onthouden van iedere toezegging, verklaring of handeling waaruit een erkenning van 
aansprakelijkheid en/of een verplichting tot schadevergoeding afgeleid zou kunnen worden 

� indien het vermoeden bestaat dat de schade verband houdt met een strafbaar feit onverwijld aangifte te 
doen bij de politie 

� alle beschadigde delen voor inspectie c.q. expertise te bewaren, tenzij dit zal leiden tot vergroting van de 
eventueel te vergoeden schade 

� alle redelijkerwijs te verlangen medewerking tot regeling en vaststelling van de schade te verlenen en 
voorts aan verzekeraars of de door hen benoemde deskundige(n) op verzoek toegang te verschaffen tot 
bouwterreinen, het werk of enig onderdeel daarvan dat volgens mededeling beschadigd is  

� alle aanwijzingen van verzekeraars of de door hen benoemde deskundige(n) op te volgen. 
 
14.2    Indien verzekeringnemer en/of verzekerde(n) één of meer van de in het vorige lid genoemde verplichtingen  

niet of niet volledig nakomt, kunnen aan deze verzekering geen rechten worden ontleend, voor zover door 
dit in gebreke blijven verzekeraars in een redelijk belang zijn geschaad. 

14.3   Indien verzekeringnemer en/of verzekerde(n) de in het eerste lid genoemde verplichtingen niet of niet 
volledig zijn nagekomen met het opzet verzekeraars te misleiden, komt elk recht op uitkering te vervallen, 
tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. 
 

14.4   Indien verzekeringnemer en/of verzekerde(n) hebben nagelaten maatregelen te nemen om het onmiddellijk 
dreigend gevaar van schade af te wenden of om die schade te beperken kunnen aan deze verzekering geen 
rechten worden ontleend. 

 
Artikel 15  Benoeming deskundigen 
 
15.1  In geval van schade kan door verzekeraars dan wel door de bemiddelaar in verzekeringen namens en in  

overleg met (de leidende) verzekeraar(s) een deskundige worden benoemd. De deskundige zal onderzoek 
verrichten naar en rapporteren over de omstandigheden, de aard en de oorzaak van de schade, en de 
omvang daarvan. 

 
15.2    Indien verzekeraars en verzekerde geen overeenstemming bereiken over de benoeming van één 
 deskundige, zullen verzekeraars en verzekerde elk een deskundige benoemen. 
 
15.3   Beide deskundigen dienen voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde deskundige te benoemen, 

die in geval van gebrek aan overeenstemming over de omvang of oorzaak van de schade, binnen de 
grenzen van de beide rapportages, uitspraak doet over de oorzaak of de omvang van de schade. 

 
15.4   Indien enige benoeming door nalatigheid of door het ontbreken van overeenstemming niet tot stand komt, 

zal die benoeming op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel 
te Amsterdam of Rotterdam gedaan worden en voor verzekeraar(s) en verzekerde(n) bindend zijn. De partij 
van wie dit verzoek uitgaat, zal daarvan aan de wederpartij kennis geven. 

 
15.5  Benoeming van deskundige(n) en aanvaarding van de opdracht moet blijken uit een door verzekerde en 

deskundige(n) te ondertekenen akte, waarvan het model door de Coöperatieve Vereniging Nederlandse 
Assurantie Beurs B.A. is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 
Hierdoor komt geen vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 e.v. BW tot stand. 
Een vaststellingsovereenkomst kan uitsluitend tot stand komen tussen verzekerde en verzekeraars. 

 
15.6  Verzekeraars beoordelen aan de hand van het rapport van de deskundige(n) de dekking onder de 

verzekering. Medewerking aan de in artikel 15.1 tot en met 15.3 omschreven gang van zaken houdt 
voor verzekeraars geen erkenning van vergoedingsplicht in. 

 
15.7  Het honorarium en de kosten van de door verzekeraars en verzekerde gezamenlijk benoemde deskundige 
 komen ten laste van verzekeraars. Indien drie deskundigen zijn benoemd dragen verzekeraars en 
 verzekeringnemer ieder de kosten van de eigen deskundige. De kosten van de derde deskundige worden 
 door beide partijen en ieder voor de helft gedragen. 
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Artikel 16 Schaderegeling 
 
16.1  Verzekeraars zullen, eventueel na overleg met verzekerde(n), beslissen omtrent: 

� het vaststellen van de schade 
� het voeren van verweer tegen of het voldoen aan een aanspraak tot schadevergoeding 
� de eventuele verdediging bij een tegen verzekerde ingestelde strafvervolging indien en voor zover (de 

uitkomst van) een dergelijke procedure naar het oordeel van verzekeraars mede bepalend kan zijn voor 
een verzekerd belang onder de verzekering. 

 
16.2 Uitkeringen van de schadepenningen zal geschieden aan de verzekerde die de schade lijdt dan wel degene 

die schade lijdt. 
 
16.3 Verzekeraars hebben het recht de schade rechtstreeks aan de benadeelde(n) te betalen. 
 
16.4 Verzekeraars die een schade onder de verzekering vergoeden, zijn gerechtigd deze schade te verhalen op 

de veroorzakende (mede-)verzekerde die de verplichtingen uit de verzekering niet is nagekomen. 
 
Artikel 17 Schadevergoeding 
 

Verzekeraars vergoeden in geval van een gedekte schade tot ten hoogste het op het polisblad genoemde van 
toepassing zijnde verzekerde bedrag per schadegeval, ongeacht de waarde van de verzekerde interesten, 
onder aftrek van het van toepassing zijnde eigen risico zoals op het polisblad is vermeld: 
� de reparatiekosten, met dien verstande dat voor zaken, die aan slijtage onderhevig zijn, voor normale 

slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast 
� indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten c.q. de vervangingskosten meer bedragen dan het 

verschil tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, 
uitsluitend het verschil tussen deze waarden. 

� de cautie en de daaraan verbonden kosten, indien wegens schade in de zin van de verzekering een 
cautie moet worden gesteld. 

 
17.2 In geval van schade onder meer secties als gevolg van één schadegeval, zal slechts eenmaal het eigen risico 
 en wel het hoogst toepasselijke op het totaal der schadebedragen in mindering worden gebracht. 
 
17.3  Na een schade blijft de verzekering doorlopen voor het volle verzekerd bedrag, ongeacht hoeveel aan schade 
  werd betaald. 
 
17.4  Verzekeraars zullen geen beroep doen op onderverzekering. 
 
17.5  De bereddingskosten worden vergoed indien en voor zover de verzekering voor de schade (indien deze 
 zou zijn gevallen) dekking biedt (en een verzekerde voor deze schade aansprakelijk is (zou zijn)). 
 Per gebeurtenis wordt aan schade en bereddingskosten tezamen niet meer vergoed dan het verzekerd 
 bedrag onder de desbetreffende sectie. 
 
17.6 De in artikel 17.5 genoemde kosten worden vergoed zonder aftrek van het eigen risico. Deze kosten 
 zullen in mindering worden gebracht op het verzekerd bedrag alvorens een schadevergoeding 
 wordt uitgekeerd. 
 
17.7 Verzekeraars respectievelijk de bemiddelaar in verzekeringen hebben de bevoegdheid om openstaande 
 premies en schade wegens vertraging in de voldoening van de premie en kosten te verrekenen met 
 schade uitkeringen. 
 
Artikel 18 Omschrijving sectie I  
  
18.1   Deze verzekering geschiedt voor de door verzekerde gedurende het contractjaar uit te voeren werken  
  conform  de omschrijving op het polisblad, mits: 

� de uitvoering van het werk begint op of na de op het polisblad genoemde ingangsdatum en 
� de in het bestek voorgeschreven bouwtermijn niet langer is dan de maximum bouwtermijn volgens het 

polisblad 
   
18.2   Verzekerde interesten zijn zaken, grondstoffen, materialen. Tevens zijn verzekerde interesten   
  gereedschappen, werktuigen, machines, steigers en andere tijdelijke en/of hulpwerken en/of hulpmaterialen, 
  verband houdende met de uitvoering van genoemde werken, voor zover deze zaken enz. eigendom van  
  verzekerde zijn. 

 
Interesten die niet tot het eigendom van verzekerde behoren, maar voor diens rekening en risico zijn, zijn 
meeverzekerd voor een maximum van € 10.000,00 voor zover deze interesten niet elders zijn verzekerd. 
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Artikel 19 Verzekerde gevaren 
 
19.1  Deze verzekering biedt dekking voor beschadiging aan, of verlies van, of vernietiging van de verzekerde  
  interesten, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, die zich manifesteert binnen de geldigheidsduur van de 
  verzekering, behoudens de uitsluitingen genoemd in artikel 25. 
 
19.2 Deze verzekering dekt mede, met terzijdestelling van artikel 7:951 BW, schade aan, verlies of vernietiging van 

het verzekerde interest door enig gebrek, eigen bederf of uit de aard of de natuur van het verzekerde interest 
zelf voortspruitende, alsmede de kosten van demontage, montage en dergelijke. Vergoeding wordt slechts 
verleend indien verzekerde zijn medewerking verleent tot al die stappen, welke verzekeraar nuttig en nodig 
acht tot het verhalen van de schade op de leverancier van het desbetreffende onderdeel. Indien en voor zover 
dit verhaal dient te geschieden via een procedure, zullen de kosten van deze procedure voor rekening van 
verzekeraar zijn. Alle andere voor verzekerde te maken kosten in verband met dit verhaal zijn voor eigen 
rekening. 

 
19.3  Schade aan de verzekerde interesten door bevriezing zal mede onder de dekking van deze verzekering zijn 
  begrepen, tenzij verzekeraar kan aantonen dat verzekerde of diens bedrijfsleiding heeft nagelaten de nodige 
  maatregelen te nemen die voor een goed functioneren van de installatie moeten zorg dragen en in het  
  bijzonder te zorgen voor voldoende controle op de installatie. 
 
19.4   Verzekerde zal niet het recht hebben enig verzekerd interest of enig onderdeel daarvan, al dan niet 

beschadigd, aan verzekeraar te abandonneren. 
 
Artikel 20 Speciale voorwaarden voor werken in uitvoering 
 
20.1   De dekking tijdens het verblijf van de verzekerde interesten op een werk in uitvoering eindigt bij de eerste  

oplevering van dat werk (respectievelijk bij beëindiging van de reparatie- of onderhoudswerkzaamheden) 
behoudens het in artikel 20.2 bepaalde. 

 
20.2   Gedurende een periode van maximaal 12 maanden na de eerste oplevering c.q. overdracht aan de 

opdrachtgever is gedekt materiële schade aan het werk (of gedeelten daarvan), mits verzekerde voor 
dergelijke schade aansprakelijk is. In geval van vroegtijdige ingebruikname blijft de dekking onverminderd van 
kracht, echter met uitsluiting van schade die het directe of indirecte gevolg is van deze ingebruikname, 
behalve indien een installatie wordt beschouwd als een doorwerkproject. Schade geconstateerd na de 
overeengekomen garantietermijn ofwel aangemeld uiterlijk 1 maand na het verstrijken van deze termijn, valt 
buiten het kader van de onderhavige verzekering en blijft derhalve voor rekening en risico van verzekerde. 

 
20.3   Het risico van vorstschade is medeverzekerd als omschreven in artikel 19.3. Onder de nodige maatregelen als 

vermeld in artikel 19.3 wordt het volgende verstaan: 
� de voortijdig in gebruik gestelde ruimte(s), dienen volledig winddicht gemaakt te zijn; 
� de elektrische installatie dient, ook indien deze een tijdelijk karakter draagt, toch te voldoen aan de 

voorschriften van het betreffende energiebedrijf; 
� de voortijdig in gebruik genomen installatie dient voorzien te zijn van de minimaal voorgeschreven 

beveiligingsapparatuur; 
� lijst van namen, adressen en telefoonnummers van deskundige monteurs dient op het werk aanwezig te 

zijn en wel voor het geval dat buiten de werktijden maatregelen ter voorkoming van schade nodig zijn. 
 
Artikel 21 Bijzondere regelingen 
 
21.1   Medeverzekerd zijn de kosten van hak-, breek-, graafwerk e.d., indien en voor zover noodzakelijkerwijs 

gemaakt, uitsluitend in verband met het herstel van een schade, als onder deze polis verzekerd, aan de in 
artikel 18 genoemde interesten. 

 
21.2   Medeverzekerd zijn de kosten van de directie van een werk voor toezicht, honorarium, tekeningen, bestekken, 

e.d. 
 
21.3    Medeverzekerd zijn de eigendommen van de directie van een werk en van personeel van deze directie, voor 

zover rechtstreeks verband houdend met de uitvoering van het werk en voor zover verzekerde hiervoor 
aansprakelijk is krachtens het bestek, zulks tot een maximum bedrag van € 5.000,00. 

   
21.4    Medeverzekerd zijn de kosten en uitgaven voor overwerk in verband met verlies of beschadiging als 

gedekt onder deze verzekering, een en ander in overleg met verzekeraar. Deze kosten zijn beperkt tot 25% 
van het bruto schadebedrag. 
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21.5    Bij diefstal en vermissing van gereedschappen, werktuigen en machines vindt vergoeding plaats op basis 
vervangingswaarde, onder aftrek van de volgende afschrijvingsregeling: 
 
1e jaar na aanschaf : Geen afschrijving 
2e t/m 5e jaar na aanschaf : 25% afschrijving 
5e jaar en verder na aanschaf : 50% afschrijving 

 
21.6     Met betrekking tot de in een servicewagen aanwezige gereedschappen, werktuigen en machines, is het 

verzekerde bedrag € 7.500,00 premier risque per gebeurtenis. 
 

21.7    Tijdens werktijd is er dekking voor diefstal van elektronische hulpmiddelen (zoals een laptop) uit afgesloten 
auto’s. Smart phones, mobiele telefoons en dergelijke zijn uitgesloten van de dekking. 
 

Artikel 22 Omschrijving sectie II 
 

Sectie II 
22.1   Tijdens de bouw- en onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade die de opdrachtgever lijdt 

door beschadiging van bestaande eigendommen van de opdrachtgever, mits de beschadiging direct 
wordt veroorzaakt door de uitvoering van het werk en mits de beschadiging is veroorzaakt onder 
verantwoordelijkheid van een verzekerde. 

 
22.2    De onder deze sectie verleende dekking geldt als een afzonderlijke verzekering. De schadeloosstelling onder 

deze verzekering zal beperkt zijn tot ten hoogste de aan de voorzijde der polis vermelde som per gebeurtenis 
of een reeks van gebeurtenissen als gevolg van dezelfde oorzaak.  
 

22.3    Verzekeraar is niet tot schadevergoeding gehouden indien: 
� de schade noodzakelijkerwijs moet worden toegebracht ten behoeve van het werk, respectievelijk 

onafwendbaar uit de werkzaamheden moest voortvloeien; echter onverminderd het bepaalde in artikel 
22.1 van de polisvoorwaarden; 

� de schade is toegebracht aan de ten tijde van de gebeurtenis onder sectie I verzekerde interesten; 
� de schade is toegebracht aan (al dan niet daadwerkelijk) bij de bouw in gebruik zijnde werktuigen, 

machines, gereedschappen en verdere uitrusting. 
 

22.4    Van de dekking onder deze sectie is uitgesloten: 
� bedrijfsschade, van onverschillig welke aard en hoe ook omschreven; 
� materiële schade als gevolg van brand, blikseminslag, vliegtuigschade, zelfontbranding en ontploffing, als 

omschreven in de gedeponeerde Nederlandse Beurs Uitgebreide Gevarenpolis met bijbehorende 
standaardclausules; 

� schade, waarvoor verzekerde tegenover de opdrachtgever aansprakelijk is, indien en voor zover deze 
schade verhaalbaar is onder de separaat lopende aansprakelijkheidsverzekering van de verzekerde. Een 
eventueel van kracht zijnd eigen risico op deze aansprakelijkheidsverzekering blijft op de onderhavige 
polis onverzekerd, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 26 van de 
polisvoorwaarden; 

� schade, welke is gedekt onder een meer specifieke polis zoals machinebreuk, computer-
(elektronica)verzekering e.d. 

 
22.5  De verzekering dekt tevens de opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade moeten worden 

gemaakt. Deze kosten worden vergoed tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag voor sectie I. 
 
Artikel 23 Dekkingsgebied 
 

Deze verzekering is van kracht: 
 
23.1   tijdens het transport van de verzekerde interesten van en naar alle plaatsen binnen Nederland, België, 

Luxemburg en Duitsland, alsmede tijdens het transport binnen Nederland, België, Luxemburg en Duitsland 
wanneer begin of eindpunt buiten dat gebied is gelegen; 

 
23.2   tijdens het verblijf van de verzekerde interesten op de werken in uitvoering (waaronder begrepen reparatie- 

en/of onderhoudswerkzaamheden) van verzekerde binnen Nederland, België, Luxemburg en Duitsland; 
 
23.3    tijdens het verblijf van de verzekerde interesten binnen de eigen bedrijfspanden en onderaannemers van 

verzekerde, echter uitsluitend: 
� voor zover deze interesten zijn bestemd voor een bepaald werk en derhalve niet tot de normale 

magazijnvoorraad van verzekerde behoren;  
� indien en voor zover deze interesten niet elders zijn verzekerd, doch in ieder geval met uitsluiting van de 

risico’s van brand, ontploffing, blikseminslag en vliegtuigschade; 
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23.4    voor een werk bestemd doch buiten het werk (doch niet in het eigen bedrijfspand van verzekerde)  
  verblijvende materialen, indien en voor zover deze niet elders verzekerd zijn; 
 
23.5    tijdens verblijf van de onder sectie I verzekerde interesten op beurzen en tentoonstellingen. 
 
Artikel 24 Speciale voorwaarden voor het transportrisico 
 
24.1   Het in artikel 23.1 genoemde transport omvat vervoer van de verzekerde interesten, alsmede met dat 

vervoer verband houdend(e) tussentijdse of aan dat vervoer aansluitende opslag/verblijf ongeacht de 
voorwaarden waarop dat vervoer of die opslag of dat verblijf plaats heeft. 

 
24.2   Tijdens opslag/verblijf van genoemde interesten, plaats hebbend in automobielen doch geen verband  

houdend met vervoer, is de verzekering eveneens van kracht. 
 
24.3     De dekking van transport vangt aan wanneer het vervoer van de interesten aanvangt, en eindigt op het 

tijdstip dat de interesten bij verzekerde of op de plaats van bestemming zijn aangekomen. 
 
24.4    Medeverzekerd is bijdrage in averij-grosse. 
 
Artikel 25 Uitsluitingen 

 
Van deze verzekering is uitgesloten schade: 
 

25.1   die de verzekerde die de schade lijdt met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of bewuste 
merkelijke schuld heeft veroorzaakt. Indien verzekeraars een schade onder deze verzekering hebben 
vergoed, zijn zij gerechtigd deze te verhalen op de verzekerde door wiens opzet, al dan niet bewuste 
roekeloosheid of bewuste merkelijke schuld de schade is veroorzaakt; 

 
25.2   door gebruik van ondeugdelijke materialen, voor zover verzekerde of diens bedrijfsleiding dit wist of 

behoorde te weten; 
 
25.3    door diefstal uit niet afgesloten servicewagens, tenzij de diefstal plaatsvindt tijdens het laden en 

lossen. Indien schade ontstaat door diefstal uit een afgesloten servicewagen, welke ten tijde van de schade 
was voorzien van een goed onderhouden en in werkvaardige toestand verkerend SCM klasse 3 autoalarm,  
zal het van toepassing zijnde eigen risico met € 500,00 worden verlaagd;  

 
25.4    door molest, veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, 

binnenlandse onlusten, oproer of muiterij, zoals deze begrippen moeten worden opgevat volgens de tekst, die 
door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de rechtbank in 
's Gravenhage is gedeponeerd onder nummer 136/1981; 

 
25.5    geld en geldwaardige papieren;   
  
25.6    aan de in artikel 18.2 genoemde verzekerde interesten in gebruikte toestand, indien en voor zover de 

schade verband houdt met deze gebruikte toestand. 
 
25.7  atoomkernreacties 
 
25.7.1    de verzekering geeft geen dekking indien de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit 

atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.  
 
25.7.2   de uitsluiting onder artikel 25.7.1 geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radio-actieve 

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 radio-actieve stoffen. 

 
25.7.3  voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt 

artikel 25.7.2 geen toepassing. 
 
25.8  die verband houdt met en/of die voortvloeit uit asbest en/of asbesthoudende materialen 
 
25.9  aan varend en drijvend materieel, luchtvaartuigen, kranen, draglines, motorvoertuigen, 
  bulldozers en ander mechanisch voortbewogen transport- of werkmaterieel. 
 
25.10 door verdwijning of vermissing van enig verzekerde object die wordt geconstateerd tijdens normale 

inventarisatie. 
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 25.11  ontstaan als gevolg van werkzaamheden aan/op/in (petro)chemische installaties. 

 
25.12   ontstaan als gevolg van werkzaamheden aan/op/in offshore installaties. 
 
25.13 ontstaan als gevolg van het opleveren van complete of delen van scheeps-, vliegtuig- en 

ruimtevaartinstallaties. 
 
Artikel 26 Elders lopende verzekeringen 

 
Indien krachtens bestek, aannemingsovereenkomst of anderszins een ander dan verzekerde verplicht is zorg 
te dragen voor verzekering van een werk dan wel indien een ander op zich heeft genomen voor de 
verzekering van een werk te zullen zorg dragen, dan geeft de onderhavige verzekering geen dekking voor dit 
werk. Indien bij schade blijkt dat de ander aan zijn verplichting tot verzekering niet heeft voldaan en voor zijn 
tekortkoming te dier zake geen verhaal biedt en uit deze omstandigheden zich moeilijkheden voordoen, zo zal 
verzekeraar op verzoek van verzekerde aan deze een renteloze lening verschaffen tot het bedrag dat ten 
laste van de polis zou zijn gekomen indien de in aanhef van dit artikel omschreven omstandigheden zich niet 
zouden hebben voorgedaan. Verzekeraar is tot het verstrekken van die lening slechts verplicht wanneer 
verzekerde zijn medewerking verleent tot al die stappen welke verzekeraar nodig of nuttig acht tot het 
verhalen van de schade op de elders lopende verzekering of op diegene die verzuimd heeft die verzekering af 
te sluiten. De kosten van verhaal zijn voor rekening van verzekeraar. Terugbetaling van de lening behoeft 
slechts plaats te vinden voor zover het verhaal gunstig verloopt.  
 
Het zal verzekerde niet zijn toegestaan de werken waarvoor tevens een verzekering elders is gesloten buiten 
de opgave van de omzet voor de naverrekening van premie, als vermeld in artikel 4.2 van deze 
polisvoorwaarden, te houden. Bij de vaststelling van de premie is door verzekeraar rekening gehouden met de 
mogelijkheid van het bestaan van elders lopende verzekeringen. 
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Clausuleblad terrorismedekking 
bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) 

 
Artikel 1  Begripsomschrijvingen 
 

In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet anders blijkt, verstaan onder: 
 
1.1   Terrorisme 

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 
2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest – in de vorm van een aanslag 
of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of 
aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan 
wel anderszins economische belangen worden aangetast,waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – 
al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde 
politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 

 
1.2   Kwaadwillige besmetting 
 

Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 
genoemde vormen van molest – (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun 
(in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de 
gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade 
aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten,waarbij 
aannemelijk is dat het (doen) verspreiden – al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of 
uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te 
verwezenlijken. 

 
1.3 Preventieve maatregelen 
 

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend 
gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of – indien dit gevaar zich heeft 
verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken.  

 
1.4   Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) 
 

Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij 
uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten 
verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 
omschreven risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht. 

 
1.5   Verzekeringsovereenkomsten 
 

a) Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 1 sub o 
van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 betrekking hebben op in Nederland gelegen risico's. 
b) Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone 
verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde 
vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. 
c) Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een 
gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland 
gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. 

 
1.6   In Nederland toegelaten verzekeraars 
 

� Schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 
1993, en 

� Natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet toezicht natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf, die bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. 
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Artikel 2  Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 
 
2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen  

de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die 
(direct of indirect) verband houdt met:  
• terrorisme,kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, 
• handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme,kwaadwillige besmetting of preventieve 
maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de uitkeringsplicht 
van de verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is 
beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar ter zake van die aanspraak ontvangt onder de 
herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw 
vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde 
vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw 
gesteld op de krachtens de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 aan te houden premiereserve ten 
aanzien van de betrokken verzekering. 

 
2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro 

per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT 
aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie 
landelijk verschijnende dagbladen. 

 
2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking 

hebben op:  
� schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; 
� gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per 

verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, 
voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven 
polissen. Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het 
risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres 
gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie 
staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt 
alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen 
zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt 
voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b 
van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een 
verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is 
(zijn) afgesloten. 

 
Artikel 3  Uitkeringsprotocol NHT 
 
3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna 

te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer 
gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment 
waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen 
waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over 
voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een 
gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen. 

 
3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om 

te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van 
de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en 
overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, 
verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.  

 
3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, 

ter zake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering 
gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering ter zake tegenover de verzekeraar aanspraak maken. 

 
3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor 

aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een 
bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het 
terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad wordt beschouwd. 


