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 RUBRIEK A     ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
Artikel 1   Begripsomschrijving 
 
  1.1  Maatschappij 
 

Assuria Schadeverzekering NV 
 
      1.2   Verzekeringnemer 
 

De natuurlijke of rechtspersoon die als zodanig in de polis is vermeld. 
 
      1.3   Verzekerde 
 

Degene die in de rubrieken B, C, D en E als zodanig is omschreven. 
 

1.4   Dekkingsgebied 
 

De verzekering is in Suriname van kracht, gedurende 24 uur per dag. 
 

  1.5   Zaak 
 

Onder zaak wordt verstaan alle lichamelijke zaken. 

 
      1.6   Gebeurtenis 
 

Onder gebeurtenis wordt verstaan elk voorval of een reeks met elkaar samenhangende voorvallen  
als gevolg waarvan schade is ontstaan.  
De schade wordt geacht te zijn ontstaan op het moment waarop het eerste voorval van de reeks met  
elkaar samenhangende voorvallen heeft plaatsgevonden. 
Voor schade aan personen geldt in geval van twijfel dat de schade is ontstaan op het tijdstip waarop 
de benadeelde voor het eerst een medicus raadpleegt in verband met symptomen van deze schade, 
ook indien het oorzakelijk verband pas later blijkt. 

 
  1.7  Milieu-aantasting 

 
Onder milieu-aantasting wordt verstaan de uitstoot, lozing, doorsijpeling van enige vloeibare of vaste 
stof, voorzover die een prikkelende of een besmetting of bederf veroorzakende of een 
verontreinigende werking heeft in of op de bodem of het oppervlaktewater. 

 
     1.8   Bereddingskosten 

 
Onder bereddingskosten in de zin van deze verzekering worden verstaan kosten verbonden aan 
maatregelen, welke een verzekerde heeft getroffen om schade te verminderen of om onmiddellijk 
dreigende schade te voorkomen. Voorwaarde is dat hij voor de schade - indien gevallen – 
aansprakelijk is  en deze aansprakelijkheid onder de dekking van de polis valt. De maatregelen 
moeten door of vanwege een verzekerde zijn getroffen tijdens de contractsduur van de verzekering. 

 
      1.9   Vordering 
 

Onder vordering wordt verstaan, een door een derde tegen een verzekerde ingestelde eis tot 
vergoeding van schade, voortvloeiend uit een handelen of nalaten van een verzekerde. Meerdere 
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vorderingen, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, worden als een vordering beschouwd 
indien deze: 
- met elkaar verband houden of, 
- uit elkaar voortvloeien of, 
- uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien of, 
- uit een opeenvolgend handelen of nalaten, al dan niet met dezelfde oorzaak, voortvloeien. 
Deze vorderingen worden geacht te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste vordering in de reeks werd 
aangemeld. 

 
      1.10  Derden 

 
Hieronder wordt verstaan iedere andere persoon dan de aansprakelijk gestelde verzekerde. 

 
     1.11  Contractsduur 

 
Onder contractsduur wordt verstaan het aantal maanden vanaf de ingangsdatum van de verzekering 
tot de eerstkomende contractsvervaldatum, zoals vermeld op de polis. 

 
      1.12  Geldigheidsduur 
 

Onder geldigheidsduur wordt verstaan de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de  
datum van beëindiging van de verzekering. 

 
      1.13   Verzekeringsjaar 

 
Onder verzekeringsjaar wordt verstaan een periode van 12 maanden vanaf de premievervaldag  
alsmede elke aansluitende periode van gelijke duur. Indien de periode vanaf de ingangsdatum van  
de verzekering tot de premievervaldag of vanaf de premievervaldag tot de beëindigingdatum korter is  
dan 12 maanden, wordt een dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar beschouwd. Bij een  
geldigheidsduur korter dan 12 maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur. 

 
Artikel 2       Omvang van de dekking 
 
      2.1   Verzekerde rubrieken/ Vereiste inzake vordering 
 

De verzekering geeft dekking overeenkomstig de bepalingen  van de rubrieken die in de polis van 
toepassing zijn verklaard.  
  
Voor alle rubrieken  geldt als voorwaarde voor dekking dat: 
- de vordering (zie artikel 1.9) voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens de 

geldigheidsduur van de verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur van de verzekering 
voor de eerste maal schriftelijk bij de maatschappij is aangemeld en ontvangen, en 

- de geclaimde schade is veroorzaakt en ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de verzekering. 
 
      2.2   Betekenis tijdstip aanmelding  
 

Indien een gebeurtenis overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.1 van rubriek A, onmiddellijk nadat 
de verzekerde daarvan kennis droeg, tijdens de geldigheidsduur  van de verzekering voor de  eerste 
maal schriftelijk bij de maatschappij is aangemeld, zal de vordering die daaruit voortvloeit - ongeacht 
op welk tijdstip – geacht worden te zijn ingesteld op die meldingsdatum. In een dergelijk geval zijn de 
voorwaarden van toepassing die op die datum van kracht waren.  
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      2.3   Beperkt inlooprisico 
 

Uit het vermelde in de polis blijkt of en in hoeverre er dekking bestaat voor aanspraken of 
omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgehad vóór de 
ingangsdatum van de verzekering. 

 
      2.4   Verzekerd bedrag 
 

De maatschappij vergoedt voor alle verzekerden tezamen, per vordering de schade tot ten hoogste 
het in de polis genoemde verzekerde bedrag per vordering. 

 
       

2.5   Verzekerd bedrag per verzekeringsjaar 
 

Terzake van alle in enig verzekeringsjaar aangemelde vorderingen en/of gebeurtenissen per  
verzekeringsjaar tezamen kunnen nimmer meer rechten aan de polis worden ontleend dan tot  
maximaal het in de polis genoemde bedrag per verzekeringsjaar. De datum van de eerste schriftelijke  
melding bij de maatschappij van de vordering respectievelijk van een gebeurtenis is bepalend voor  
het verzekeringsjaar waaraan de desbetreffende vordering wordt toegerekend. 

 
      2.6   Limiet brand en ontploffingsschade 
 

Zaakschade ten gevolge van brand en/of ontploffing wordt vergoed tot het maximum 
ontploffingsschade van het daarvoor in de polis genoemde bedrag per vordering. 

 
  2.7   Extra vergoedingen 

 
De verzekering geeft recht op vergoeding van: 
1. bereddingskosten 
de bereddingskosten zoals omschreven in artikel 1.8 van deze rubriek; 
2. kosten van verweer 
de kosten van met goedvinden of op verlangen van de maatschappij verleende rechtsbijstand en/ of 
gevoerde procedures tegen ingestelde vorderingen, met inbegrip van de proceskosten tot betaling 
waarvan verzekerde mocht worden veroordeeld.  Indien de schadevergoedingsplicht van verzekerde 
het verzekerde bedrag per vordering overschrijdt, zullen de hier bedoelde kosten worden vergoed 
naar de verhouding tussen het verzekerde bedrag en de schadevergoedingsplicht. 
Het eigen risico is op deze kosten niet van toepassing; 
3. wettelijke rente 
de wettelijke rente over dat deel van de hoofdsom dat onder de dekking van deze verzekering valt. 
 
De aldus omschreven kosten en rente worden tezamen vergoed tot maximaal het in de polis 
vermelde verzekerde bedrag per vordering, respectievelijk per verzekeringsjaar, ongeacht de hoogte 
van reeds verleende - of nog te verlenen – schadevergoeding uit hoofde van de betreffende 
vordering. 

 
      2.8   Cumulatie 
 
 Indien de aansprakelijkheid van verzekerde onder meer dan een van de in de polis van toepassing  

  verklaarde rubrieken verzekerd is, zullen de verzekerde bedragen van deze rubrieken niet 
cumuleren. 

 
      2.9   Samenloop 
 

Indien blijkt dat de door deze verzekering gedekte aansprakelijkheid eveneens op (een) andere  
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polis(sen) gedekt is of daarop gedekt zou zijn als de onderhavige verzekering niet zou hebben  
bestaan, geldt de onderhavige verzekering als excedent van de andere polis(sen).   
Een eigen risico op een andere verzekering wordt onder deze verzekering niet vergoed. 

 
Artikel 3       Uitsluitingen 
 
      3.1   Opzet 
 

Niet verzekerd is schade  - dan wel de aansprakelijkheid daarvoor – die voor de betreffende 
verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten. 

 
      3.2   Molest 
 

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend 
conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, tenzij verzekerde uit 
hoofde van zijn beroep actief  bij hulpverlening is ingeschakeld. 

 
Artikel 4       Verplichtingen bij schade/ verlies van rechten/ schaderegeling 
 

    4.1   Verplichtingen bij schade 
 

Zodra een verzekerde kennis draagt van een vordering of van een gebeurtenis bij schade waaruit 
voor de maatschappij een verplichting tot uitkering kan voortvloeien, is hij verplicht: 
- daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de maatschappij; 
- een schriftelijke schade-aangifte in te dienen op een daarvoor bij de maatschappij in gebruik 

zijnd formulier; 
- alle informatie en bewijsstukken te verstrekken welke de maatschappij, of de door haar 

aangestelde deskundige, nodig acht; 
- alle ontvangen bescheiden, waaronder dagvaardingen, onmiddellijk aan de maatschappij door te 

zenden; 
- alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen; 
- zich te onthouden van alles wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden, zoals 

het erkennen van aansprakelijkheid: 
- het ontstaan van (verdere) schade zoveel mogelijk te beperken; 
- de aanwijzingen van de maatschappij of de door haar ingestelde deskundige  
 

      4.2   Verlies van recht op uitkering 
 

Elk recht op uitkering vervalt: 
- als bij schademelding opzettelijk onjuiste gegevens worden verstrekt; 
- als enige uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verplichting niet is nagekomen en 

daardoor de belangen van de maatschappij zijn geschaad; 
- als de verzekeringnemer of een verzekerde niet binnen een (1) jaar, nadat de maatschappij ten 

aanzien van een door hem ingestelde vordering een definitief standpunt heeft ingenomen, een 
rechtsvordering heeft ingesteld. Onder het innemen van een definitief standpunt wordt verstaan 
het afwijzen van een vordering of het doen van een (aanbod tot) betaling bij wijze van finale 
afdoening; 

- na verloop van drie (3) jaar sinds de gebeurtenis heeft plaatsgehad, zonder dat een vordering 
werd ingesteld. 

 
  4.3           Schaderegeling 
 

De maatschappij heeft het recht een schadevergoeding rechtstreeks aan de benadeelde  of 
anderszins rechthebbende persoon/instantie te betalen en met deze een schikking te treffen. Bestaat 
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de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de contante waarde daarvan – met 
inachtneming van andere uitkeringen- hoger dan het verzekerde  bedrag, dan wordt de duur of de 
hoogte van die uitkeringen naar evenredigheid verminderd. 

 
Artikel 5       Premie 
 

 5.1   Premiebetaling  
 

Niet-betaling van verschuldigde premie binnen 14 dagen na de vervaldag heeft schorsing van de 

verzekering ten gevolge, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist; deze schorsing 

wordt alsdan geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de termijn, waarover de achterstallige 

premie verschuldigd is. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen. 
Indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie niet tijdig betaalt of weigert te betalen, wordt 
geen dekking verleend ten aanzien van daarna plaatsvindende gebeurtenissen. 
De verzekering wordt eerst weder van kracht 24 uren, nadat de achterstallige premie, vermeerderd 
met de inningskosten ten volle voldaan en door Assuria is aangenomen. 

 
      5.2   Naverrekening 
 

De premie is gebaseerd op variabele factoren. Daarom geldt de vooruitbetaalde premie steeds als  

een voorlopige. De maatschappij kan van verzekeringnemer verlangen om periodiek gegevens te  

verschaffen teneinde de juiste premie te kunnen berekenen. Indien de verzekeringnemer niet binnen  

de gestelde termijn voldoet aan een daartoe strekkend verzoek, heeft de maatschappij het recht om  

de geldende premie te verhogen met 10% of zoveel meer als de maatschappij toekomt op grond van  

de haar bekende gegevens. 

Een eenmaal vastgestelde definitieve premie geldt steeds als voorlopige premie voor het nieuwe  

verzekeringsjaar. 
 
      5.3   Premierestitutie 
 

Verzekeringnemer heeft bij tussentijdse beëindiging recht op restitutie van premie over de nog niet 
verstreken verzekeringstermijn, behoudens: 

- in geval van opzegging door de maatschappij wegens het opzettelijk verstrekken van onjuiste 

gegevens bij schade;  

- ingeval de maatschappij tenminste een maal reeds schadevergoeding heeft uitgekeerd en het 

uitgekeerde bedrag hoger is dan de betaalde premie en het eigen risico tezamen. 
Het recht op restitutie vervalt indien het te  restitueren bedrag minder dan 20% van de 
minimumpremie bedraagt. 
 

Artikel 6       Herziening van premie en voorwaarden 
 

De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden van de verzekering voor bepaalde 

groepen bedrijven of beroepen van dezelfde soort te herzien en deze verzekering tussentijds aan de 

nieuwe premie en/of voorwaarden aan te passen.  De maatschappij zal verzekeringnemer van 

tevoren schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing. 

 
Indien sprake is van premieverhoging of vermindering van de dekking heeft verzekeringnemer het 
recht de aanpassing schriftelijk te weigeren binnen 14 dagen nadat hem daarvan mededeling is 
gedaan, indien deze leidt tot hogere premie of voorwaarden die voor hem nadeliger zijn, tenzij deze 
wijzigingen voortvloeien uit een wettelijke regeling of bepaling. 
Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt, eindigt de verzekering met onmiddellijke 
ingang. 
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Artikel 7       Risicowijziging 
 

Indien het risico verbonden aan de verzekerde hoedanigheid, zich in de loop van een 
verzekeringsjaar uitbreidt, blijft er dekking bestaan voor daaruit voortvloeiende vordering, mits 
overeenkomstig artikel 5.2 van deze rubriek melding wordt gedaan van de risico-uitbreiding en de 
eventueel daarvoor verschuldigde premie wordt betaald. 

Wanneer echter sprake is van: 

- wijziging van de verzekerde hoedanigheid en/of 

- wijziging van de rechtsvorm waarbinnen het verzekerde beroep of bedrijf wordt 

  uitgeoefend en/of 
-   levering en/of behandeling van andere zaken dan in de polis is vermeld, 

is de verzekering – voor een met de genoemde risicowijzigingen verband houdende vordering - pas 
van kracht, nadat daarover een aanvullende overeenkomst is gesloten. 

 
Artikel 8       Risico-inspectie 

 
Met betrekking tot risico-inspectie gelden de volgende bepalingen. 
1. Inspectierecht 
De maatschappij heeft het recht om de in de polis vermelde locatie(s) te (doen) inspecteren; de 
verzekerde is verplicht daarbij alle medewerking te verlenen die in het kader van een beoordeling van 
het verzekerde risico redelijkerwijs is geboden. 
2. Verplichte maatregelen 
De maatschappij kan de verzekerde naar aanleiding van de inspectie verplichten binnen een 
bepaalde termijn maatregelen te treffen, die zij met het oog op de dekking van het verzekerde risico 
geboden acht. 
3. Opzegging door de maatschappij 
De maatschappij heeft het recht om de dekking van deze rubriek met onmiddellijke ingang op te 
zeggen, indien de verzekerde de in dit artikel onder sub 1 omschreven medewerking niet verleent 
binnen 14 dagen nadat hij daartoe per aangetekende brief is aangemaand, of indien de verzekerde 
de in dit artikel onder sub 2 bedoelde maatregelen niet heeft getroffen binnen de door de 
maatschappij gestelde termijn. In dat geval restitueert de maatschappij de premie over de nog niet 
verstreken verzekeringstermijn. 

 
Artikel 9        Looptijd van de verzekering 
 
      9.1   Duur en beëindiging  
 

De verzekering is aangegaan voor de contractsduur die in de polis is aangegeven. 
De contractsduur wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor de in de polis aangegeven termijn, 
tenzij de verzekering overeenkomstig het hieronder bepaalde is beëindigd. 
Opzegging van de verzekering tegen het einde van de contractsduur waarvoor de verzekering is 
aangegaan of verlengd, dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 
tenminste 3 maanden. 
 

      9.2   Tussentijdse beëindiging door verzekeringnemer 
 

De verzekering kan door de verzekeringnemer tussentijds schriftelijk worden opgezegd indien deze,  

overeenkomstig het bepaalde in rubriek A, artikel 6 niet akkoord gaat met een aanpassing van 

premie en/of voorwaarden, of bij definitieve beëindiging van de activiteiten van de verzekeringnemer. 
 

  9.3   Tussentijdse beëindiging door de maatschappij 
 

De verzekering kan door de maatschappij tussentijds worden opgezegd: 
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1. premievervaldatum 
per jaarlijkse (hoofd)premievervaldatum, indien sprake is van een meerjarige contractsduur, met een 
opzegtermijn van tenminste 3 maanden; 
2. wanbetaling 
gedurende de periode dat verzekeringnemer in gebreke is de verschuldigde premie te voldoen, met 
een opzegtermijn van tenminste 14 dagen; 
3. schademelding 
na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk op de 14e dag na betaling dan wel afwijzing van 
de schade door de maatschappij is geschiedt, met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen; 
4. verstrekken van onjuiste gegevens 
indien in geval van schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt; 
5. risicoverzwaring na wetswijziging 
indien gedurende de contractsduur het aansprakelijkheidsrisico zal of zal worden verzwaard door 
wetgeving in formele of materiele zin; de maatschappij kan de verzekering in dit geval ook herzien; 
bij opzegging wordt een termijn van 14 dagen in acht genomen; in geval van herziening heeft 
verzekeringnemer het recht deze schriftelijk te weigeren tot 14 dagen na de ingangsdatum van de 
herziening. 
6. risicoverzwaring/risico-inspectie 
in de gevallen als omschreven in Rubriek A artikel 8 en in rubriek E artikel 2.5.2, 2.5.3. 

 
      9.4   Beëindiging rubriek E  

 
De maatschappij heeft het recht om per premievervaldatum de dekking van rubriek E (milieu- 
aansprakelijkheid) te beëindigen. De maatschappij verplicht zich dit schriftelijk te doen en een  
opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. 

 
Artikel 10       Algemene informatie 
 
      10.1  Adres 
 

Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan zijn 
laatste bij de maatschappij bekende adres, of aan het adres van de tussenpersoon via wiens 
bemiddeling deze verzekering loopt. 

 
10.2  Toepasselijk recht en klachtinstanties 

 
Op deze verzekering is Surinaams recht van toepassing en is uitsluitend de Surinaamse rechter 
bevoegd. 

 
Artikel 11       Geschillen 
 

 11.1  Alle geschillen kunnen worden voorgelegd aan: 
- de Surinaamse rechter of 
- indien partijen dat overeenkomen, een commissie van scheidslieden in Suriname residerend. 

 
 11.2  Indien partijen het geschil voorleggen aan een commissie van scheidslieden, zal dat geschieden met 

in achtneming van de volgende bepalingen. 
 

 11.3  De leden van de commissie van scheidslieden worden gekozen uit personen, die geacht mogen 
worden deskundig te zijn ter zake van het onderwerp van geschil. 

 
11.4         Elke partij wijst een deskundige aan; deze benoemen in gezamenlijk overleg het derde lid. Bij  
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onenigheid omtrent de keuze van het derde lid, wordt deze benoemd door de President van het Hof 
van Justitie op verzoek van partijen of de meest gerede partij. 

 
11.5         De benoeming  van de leden van de arbitrage commissie moet blijken uit een door partijen    

        ondertekende akte, waarin het onderwerp van geschil is omschreven. 
 

11.6  Elke partij draagt de kosten van het door haar aangewezen lid; de kosten van het derde lid worden 
door partijen elk voor de helft gedragen. 

 
      11.7  De uitspraak van de commissie is bindend. 
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RUBRIEK B     BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID 
 
Artikel 1       Verzekerden 
 

De verzekerden zijn: 
- verzekeringnemer in zijn verzekerde hoedanigheid als omschreven in de polis; 
- de bestuurders en commissarissen van verzekeringnemer, handelend als zodanig; 
- de ondergeschikten van verzekeringnemer, voorzover zij werkzaamheden verrichten voor 

verzekeringnemer binnen het raam van zijn verzekerde hoedanigheid; 
- andere mede in de polis omschreven natuurlijke of rechtspersonen waaronder mede te verstaan 

de bestuurders en commissarissen, in de verzekerde hoedanigheid. 
 
Artikel 2       Omschrijving van de dekking 

   
 2.1   Aansprakelijkheid/ Vordering/ Schade 
   

1. Aansprakelijkheid 
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade van derden, voor zover is 
voldaan aan de vereisten zoals omschreven in artikel 2.1 van rubriek A. 
2. Schade 
Onder schade in de zin van deze rubriek wordt verstaan: 
- schade aan personen, zijnde letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet 

de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade; 
- schade aan zaken, zijnde beschadiging, waaronder vervuiling of vernietiging van zaken van 

anderen dan verzekeringnemer, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.  
 

      2.2   Gebruik van motorrijtuigen 
 

De aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het houden, gebruiken of besturen van 
motorrijtuigen is uitsluitend verzekerd indien sprake is van: 
1. ontkoppelde aanhanger 
schade veroorzaakt met of door een ontkoppelde aanhanger, tenzij deze, na van een motorrijtuig te 
zijn losgemaakt  of losgeraakt, nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gebracht; 
2. laden/lossen 
schade veroorzaakt met of door zaken die worden geladen op of gelost van een motorrijtuig; 
3. afgevallen/ afvallende lading 
schade veroorzaakt met of door zaken die zich bevinden op, vallen van of gevallen zijn van het 
motorrijtuig, anders dan tijdens laad- en loswerkzaamheden; 
4. passagiersrisico 
schade die door een verzekerde als passagier van een motorrijtuig is veroorzaakt; bij schade aan het 
motorrijtuig zelf zal in dat geval geen beroep worden gedaan op de opzichtuitsluiting (artikel 3.1 van 
Rubriek A) 
5. gebruik van motorrijtuigen door ondergeschikten 
schade veroorzaakt door ondergeschikten bij het in dienst van verzekeringnemer gebruiken van 
motorrijtuigen waarvan verzekeringnemer geen houder of bezitter is, mits verzekeringnemer voor die 
schade aansprakelijk is. 
 
De in de laatste drie situaties omschreven dekking geldt niet indien en voor zover de schade is 
gedekt onder een verzekering in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. 
Evenmin kan op de dekking een beroep worden gedaan voor het vergoeden van een onder die 
verzekering geldend eigen risico. 
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2.3   Gebruik van (lucht)vaartuigen 
 
De aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het houden, gebruiken of besturen van 
(lucht)vaartuigen is uitsluitend verzekerd indien sprake is van: 
1. personenschade 
schade toegebracht aan personen met of door vaartuigen; 
2. passagiersrisico 
schade die door een verzekerde als passagier van een (lucht)vaartuig is veroorzaakt; bij schade aan 
het luchtvaartuig zelf zal in dat geval geen beroep worden gedaan op de opzichtuitsluiting (artikel 3.1 
van Rubriek A) 

 
      2.4   Schade aan motorrijtuigen en andere eigendommen van cliënten 
 

De verzekering biedt dekking voor schade aan motorrijtuigen, aanhangers en landbouwwerktuigen 
die eigendom zijn van cliënten van (het bedrijf van) verzekeringnemer en die ter uitvoering van de 
werkzaamheden binnen de in de polis omschreven hoedanigheid, maar anders dan voor verkoop- of 
stallingsdoeleinden aan het bedrijf van verzekeringnemer zijn toevertrouwd. 
(Een object als hiervoor omschreven wordt  niet als eigendom van de cliënt beschouwd indien het 
weliswaar aan die cliënt is verkocht, maar nog niet (eerder) is (af)geleverd). 

 
Op de dekking zijn de volgende bepalingen van toepassing. 
1. Dekking uit hoofde van aansprakelijkheid 
De dekking heeft betrekking op schade waarvan de oorzaak is gelegen in een handelen of nalaten 
van de verzekerde tijdens uitvoering van de werkzaamheden –ongeacht of de schade direct of later is 
ontstaan- en de verzekerde voor dat handelen of nalaten aansprakelijk is. Er bestaat geen recht op 
vergoeding van schade en kosten zoals omschreven in artikel 3.2 van Rubriek A (uitsluiting 
Geleverde zaken/ Verrichte werkzaamheden). 
2. Vergoeding van schade ook zonder aansprakelijkheid 
Er bestaat tevens recht op vergoeding van schade aan objecten van cliënten zoals hierboven 
omschreven, zonder dat een verzekerde hiervoor aansprakelijk is. 
Deze dekking geldt voor schade die aantoonbaar is ontstaan gedurende de tijd dat het object aan het 
bedrijf van verzekeringnemer is toevertrouwd en voor vergoeding geen beroep kan worden gedaan 
op een voor dat object gesloten verzekering. 
Voorts kan uitsluitend de verzekeringnemer op deze dekking een beroep doen, in welk geval het de 
maatschappij vrij staat de schade met de eigenaar van het beschadigde object te regelen. 
Er bestaat geen recht op vergoeding van schade die het gevolg is van: 
- aan de cliënt (eigenaar van het object) toe te rekenen omstandigheden; 
- een eigen gebrek van het betreffende object. 
Evenmin bestaat recht op vergoeding van ‘gevolgschade”, zijnde schade, door wie ook geleden die 
voortvloeit uit de aan het cliënten-object ontstane schade. 
3. Schade aan zich in het motorrijtuig bevindende zaken/Geluidsapparatuur 
Voor schade aan zaken die zich in het cliënten-motorrijtuig (dus niet een aanhanger of 
landbouwwerktuig) bevinden, wordt maximaal vergoed het bedrag vermeld in de polis; voor schade 
aan geluids- en telecommunicatie-apparatuur bedraagt de maximale vergoeding het bedrag vermeld 
in de polis.  

 
      2.5   Schade aan zaken van verzekeringnemer 
 

De verzekering geeft recht op vergoeding voor schade aan zaken van verzekeringnemer mits die 
schade veroorzaakt is door het onzorgvuldig handelen van een ondergeschikte in loondienst bij 
verzekeringnemer en deze  -uitsluitend om die reden- voor de schade aansprakelijk is. 
 
Er is geen recht op vergoeding van : 
- schade door diefstal en verduistering 
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- schade die door de betrokken ondergeschikte opzettelijk is veroorzaakt 
- schade aan zaken die de ondergeschikte onder zich heeft in de zin van artikel 3.1 van deze 

rubriek. 
 
Deze dekking geldt voorts voor zover voor schadevergoeding geen beroep mogelijk is op enige 
andere verzekering, ongeacht door wie gesloten. 

 
      2.6   Extra vergoedingen 
 

De verzekering geeft recht op vergoeding van: 
1. bereddingskosten 
de bereddingskosten zoals omschreven in artikel 1.8 van rubriek A, 
2. kosten van verweer 
de kosten van met goedvinden of op verlangen van de maatschappij gevoerde procedures; indien de 
schadevergoedingsplicht van de verzekerde het verzekerde bedrag per gebeurtenis overschrijdt, 
zullen de hier bedoelde kosten worden vergoed naar verhouding van dat verzekerde bedrag en de 
schadevergoedingsplicht. 
3. wettelijke rente 
de wettelijke rente over dat deel van de hoofdsom dat onder de dekking van deze verzekering valt. 
De aldus omschreven kosten en rente worden tezamen vergoed tot maximaal het in de polis 
vermelde verzekerde bedrag per gebeurtenis, respectievelijk per verzekeringsjaar, ongeacht de 
hoogte van reeds verleende –of nog te verlenen- schadevergoeding uit hoofde van de betreffende 
vordering. 

 
Artikel 3       Uitsluitingen 
 

   3.1   Opzicht 
 

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan zaken die een verzekerde of 
iemand namens hem vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, pacht, leent, gebruikt, bewaart of 
uit hoofde van een huurkoop-, lease-, pandovereenkomst, recht van vruchtgebruik, of om welke 
andere reden dan ook, onder zich heeft. 
Deze uitsluiting geldt niet bij een beroep op de dekking zoals omschreven in deze rubriek, artikel 
2.2.4 (passagiersrisico) en 2.4 (schade aan motorrijtuigen en andere eigendommen van cliënten). 
 
Voorts geldt de uitsluiting niet voor: 
1. schade bij cliënten 
schade aan zaken van cliënten of derden ontstaan tijdens de uitvoering van werkzaamheden bij die 
cliënten of, in hun opdracht, bij die derden; het recht op vergoeding geldt echter niet voor schade aan 
zaken die worden gebruikt of specifiek in bewerking of behandeling zijn; 
2. schade die door een brandverzekeraar is vergoed 
schade aan zaken die een verzekerde, of iemand namens hem, anders dan krachtens huur, pacht, 
bruikleen of bewaarneming onder zich heeft, indien en voor zover die schade door een 
brandverzekeraar is vergoed met een op het polisblad te vermelden maximum per vordering, als 
onderdeel van het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag per vordering. 

 
      3.2   Geleverde zaken/ verrichte werkzaamheden 
 

1. Schade aan en vervanging van geleverde zaken 
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade (waaronder ook waardevermindering te verstaan) 
die zich manifesteert als een gebrek – dan wel het gebrekkig functioneren- van een door of onder 
verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer geleverde zaak. 
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De uitsluiting geldt eveneens indien het gebrek en/of het gebrekkig functioneren het gevolg is van 
een handelen of nalaten bij de montage van die zaak in/aan een door een cliënt aan (het bedrijf van) 
de verzekeringnemer toevertrouwde object in de zin van artikel 2.4 van deze rubriek.  
Er bestaat in dat geval echter wel dekking voor (de aansprakelijkheid voor) schade die na 
ingebruikneming van het object – anders dan in het kader van een proefrit ten gevolge van dat 
gebrek en/of het gebrekkig functioneren is ontstaan, ook wanneer die schade uitsluitende de 
geleverde zaak zelf betreft. 
Behoudens de in de vorige zin omschreven situatie omvat de uitsluiting tevens de aansprakelijkheid 
voor schade en/of kosten, ongeacht door wie geleden of gemaakt bestaande uit of verband 
houdende met het vervangen, verbeteren of herstellen van de geleverde zaak. 
 
2. Opnieuw verrichten van werkzaamheden 
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade en/of kosten ongeacht door wie geleden of 
gemaakt, bestaande uit of verband houdende met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van 
door –of onder verantwoordelijkheid van- de verzekeringnemer uitgevoerde werkzaamheden. Deze 
uitsluiting geldt evenwel niet voor de situatie waarin overeenkomstig het voorgaande dekking bestaat 
voor schade aan een geleverde zaak. 
 
3. Afgeleverd(e) motorrijtuig/ aanhanger/ landbouwwerktuig 
Ten aanzien van een door –of onder verantwoordelijkheid van- de verzekeringnemer afgeleverd(e) –
nieuw(e) of gebruikt(e) – motorrijtuig, aanhanger of landbouwwerktuig, geldt de uitsluiting zoals 
hiervoor omschreven niet voor (de aansprakelijkheid voor) schade die na ingebruikneming door de 
koper is ontstaan, indien en voor zover die schade het gevolg is van een handelen of nalaten bij 
uitvoering van door de koper opgedragen werkzaamheden, anders dan de gebruikelijke 
(afleverings)werkzaamheden die zijn uitgevoerd om het object rijklaar te maken. 

 
      3.3   Werkgeversaansprakelijkheid 

 
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde tegenover ondergeschikte. 

 
      3.4   Milieu-aantasting 
 

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die verband houdt met een 
milieu-aantasting, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. 

 
 3.5   Risico-verzwarende bedingen 

 
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die verband houdt met een 
boete-, schadevergoedings-, of garantie-, vrijwarings-, of ander beding van soortgelijke strekking, 
tenzij en voorzover een verzekerde ook zonder een dergelijk beding aansprakelijk zou zijn geweest. 

 
Artikel 4       Schade 
 

     4.1   Schaderegeling met benadeelden 
 

De maatschappij heeft het recht een schadevergoeding rechtstreeks aan de benadeelde of 
anderszins rechthebbende persoon/ instantie te betalen en met deze een schikking te treffen. 

 
      4.2   Schaderegeling motorrijtuigen van cliënten 
 

Bij de regeling en vaststelling van schade aan motorrijtuigen gelden de volgende bepalingen. 
1. Algemeen 
De maatschappij vergoedt: 
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- in geval van beschadiging: de reparatiekosten voorzover deze niet meerbedragen dan de 
waarde op het moment van de schadegebeurtenis verminderd met de restantwaarde; 

- in geval van totaal verlies, waaronder ook verlies door diefstal en verduistering: de waarde op 
het moment van de schadegebeurtenis verminderd met de restantwaarde. 

2. Motorrijtuigen ouder dan 20 jaar 
Indien bij schade aan een motorrijtuig dat, gerekend vanaf de afgifte datum van het originele 
kentekenbewijs, ouder is dan 20 jaar, voor reparatie enig onderdeel of materiaal benodigd is dat niet 
meer of niet binnen redelijke termijn te verkrijgen is, kan de maatschappij volstaan met het vergoeden 
van een afkoopsom. 
3. Beperking 
Het bepaalde in sub 1 en 2 geldt met inachtneming van de in de polis vermelde maximaal verzekerde 
som. 
 

 4.3   Eigen risico  
 

Bij het vergoeden van onder deze rubriek verzekerde schade geldt een eigen risico per gebeurtenis. 
Wanneer de vergoeding uitsluitend ruitschade betreft en deze schade is hersteld zonder dat tot 
vernieuwing van de beschadigde ruit is overgegaan, zal geen eigen risico in mindering worden 
gebracht. 
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RUBRIEK C     MOTORRIJTUIGEN CLIËNTEN/ AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE-INZITTENDEN 
 
Artikel 1       Verzekerden/ Verzekerde motorrijtuigen 
 
      1.1   Verzekerden 
 

De verzekerden zijn: 
- de bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, mits deze de verzekeringnemer is of een 

werknemer van (het bedrijf van) de verzekeringnemer; 
- de eigenaar van het verzekerde motorrijtuig; 
- de verzekeringnemer als werkgever van de aansprakelijke bestuurder; 
- de passagiers van het verzekerde motorrijtuig, mits zij zich met toestemming van een van de 

hiervoor vermelde verzekerden in het verzekerde motorrijtuig bevinden. 
 
      1.2   Verzekerde motorrijtuigen 
 

Als verzekerd motorrijtuig gelden de motorrijtuigen die eigendom zijn van cliënten van het bedrijf van 
verzekeringnemer en die, ter uitvoering van werkzaamheden binnen de in de polis omschreven 
hoedanigheid, maar anders dan voor verkoop-, verhuur-, of stallingsdoeleinden, aan het bedrijf van 
verzekeringnemer zijn toevertrouwd.  

 
Artikel 2       Omschrijving van de aansprakelijkheidsdekking 
 

 2.1   Aansprakelijkheid  
 

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van  de verzekerde personen voor schade aan personen 
en zaken –met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade- voor schade met of door een 
verzekerd motorrijtuig. In de dekking is tevens begrepen de aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt door zaken die zich bevinden op, vallen van of gevallen zijn van het verzekerde 
motorrijtuig, tenzij de schade is ontstaan tijdens laad- en loswerkzaamheden. 

 
Op de hiervoor omschreven aansprakelijkheidsdekking kan uitsluitend een beroep worden gedaan 
indien: 
- de schade is veroorzaakt bij gebruik van het motorrijtuig in het kader van de werkzaamheden 

waarvoor het aan (het bedrijf van) verzekeringnemer was toevertrouwd, en 
- de wettelijke verplichting die op de eigenaar/houder rust om voor dat motorrijtuig een 

aansprakelijkheidsverzekering te sluiten, niet is nagekomen en evenmin uit andere hoofde 
voor vergoeding van de schade een beroep op een (andere) aansprakelijkheidsverzekering 
mogelijk is, en 

- de bestuurder in het bezit is van een geldig, voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven 
rijbewijs; 

het vereiste inzake een geldig rijbewijs geldt echter niet bij schade veroorzaakt tijdens het rijden in 
een gebouw of en terrein dat behoort bij het bedrijf van de verzekeringnemer. 

 
      2.2   Proceskosten 
 

Zo nodig boven het verzekerde bedrag vergoedt de maatschappij de kosten van een met goedvinden 
of op verlangen  van de maatschappij  gevoerde civiel of strafrechtelijke procedure die naar 
aanleiding van een gedekte gebeurtenis wordt gevoerd. Dit recht op vergoeding geldt niet indien en 
voor zover deze kosten uit andere hoofde, zoals op grond van artikel 521 Wetboek van 
Strafvordering, voor vergoeding in aanmerking komen. 
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2.3   Uitsluitingen 
 

Naast de uitsluitingen die zijn omschreven in artikel 3 van rubriek A dekt de verzekering niet de 
aansprakelijkheid voor: 
- schade aan zich in het motorrijtuig bevindende en/of daarmee vervoerde zaken; 
- schade aan zaken die de verzekeringnemer in eigendom toebehoren, tenzij sprake is van een 

situatie waarin overeenkomstig artikel 2.5 van rubriek B dekking zou hebben bestaan indien de 
schade niet met of door een motorrijtuig was veroorzaakt; 

- schade aan zaken die de verzekeringnemer of de aansprakelijke verzekerde uit hoofde van een 
huur-, leen-, of andere overeenkomst in bezit/gebruik heeft. 

 
 
      2.4   Schade regeling 
 

De maatschappij heeft het recht een schadevergoeding rechtstreeks aan de benadeelde of anderzins 
rechthebbende persoon/instantie te betalen en met deze een schikking te treffen. De terzake door de 
maatschappij genomen beslissingen zijn bindend voor de verzekerde. 

 
Artikel 3       Omschrijving van de schade-inzittenden dekking 
 
      3.1   Schade 
 

Onder schade wordt verstaan: 
- letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip 

van de daaruit voortvloeiende schade; 
- beschadiging van zaken, behorende tot de particuliere huishouding van de verzekerde, die ten 

tijde  van de schadegebeurtenis met het verzekerde motorrijtuig werden vervoerd. 
 
      3.2   Gedekte gebeurtenis 
 

Als gedekte gebeurtenis gelden: 
- een ongeval, waaronder te verstaan een plotseling onverwacht van buiten komend, op het 

lichaam van de verzekerde inwerkend geweld dat rechtstreeks een medisch vast te stellen letsel 
doet  ontstaan, of 

- een verkeersongeval, zijnde een botsing, aan- of overreding waarbij het motorrijtuig is 
betrokken. 

Voor dekking is voorts vereist dat de verzekerde persoon als inzittende  van het verzekerde 
motorrijtuig door een dergelijke gebeurtenis wordt getroffen dan wel tijdens:  
- het onderweg verrichten van een noodreparatie aan het motorrijtuig, of 
- de aanwezigheid op het terrein van een tankstation in verband met de brandstofvoorziening van 

het motorrijtuig. 
 

3.3   Uitsluitingen 
 

Naast de uitsluitingen die zijn omschreven in artikel 3 van rubriek A geeft de verzekering geen 
dekking voor schade aan zaken die aan het motorrijtuig zijn gekoppeld (zoals een ander motorrijtuig, 
een aanhangwagen of caravan) alsmede schade aan zaken die zich in of op een dergelijk aan het 
motorrijtuig gekoppeld object bevinden. 
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Rubriek D     Werkgeversaansprakelijkheid 
 
Artikel 1       Omschrijving van de dekking 
 

1.1  Aansprakelijkheid 
 

Indien deze rubriek in de polis van toepassing is verklaard, dekt de verzekering de aansprakelijkheid  
van de verzekerde tegenover ondergeschikten voor schade die verband houdt met het verrichten van  
activiteiten voor verzekerde. Deze dekking geldt voor zover is voldaan aan de vereisten zoals  
omschreven in artikel 2.1 van rubriek A. 

 
1.2  Schade 

 
Onder schade in de zin van deze rubriek wordt verstaan: 
1. schade aan personen 
letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met 
inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade; voor deze rubriek geldt voorts dat de aldus 
omschreven schade aan personen het gevolg is van: 
- een ongeval, waaronder te verstaan een plotseling van buitenaf en ongewild op het lichaam 

van een ondergeschikte inwerkend geweld, of 
- een ziekte, waaronder te verstaan een aantasting van de gezondheid van een ondergeschikte 

welks niet het gevolg is van een ongeval; 
2. schade aan zaken 
beschadiging, waaronder vervuiling of vernietiging van zaken van ondergeschikten, met inbegrip van 
de daaruit voortvloeiende schade. 

 
Artikel 2       Aanvullende uitsluitingen     
 

2.1   Aanvullende uitsluitingen inzake overtreding overheidsvoorschriften 
 

De volgende uitsluiting geldt in aanvulling op de uitsluitingen van artikel 3 rubriek A. Van de dekking 
onder deze rubriek zijn uitgesloten vorderingen ten gevolge van of mogelijk geworden door een 
handelen of nalaten dat in strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift ter zake van 
arbeidsomstandigheden, indien een dergelijk handelen of nalaten heeft plaatsgehad in opdracht van 
of met goedvinden van de verzekeringnemer.  Indien de betreffende verzekerde een rechtspersoon 
is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde verstaan een lid van de directie of 
de bedrijfsleiding, alsmede enige functionaris in dienst van verzekerde die door een lid van de 
directie is belast met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder genoemde 
voorschriften. 

 
  2.2  Milieu-aantasting  
 

In aanvulling op de uitsluitingen van artikel 3 van rubriek A  is van de dekking onder deze rubriek 
uitgesloten de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die verband houdt met een milieu-
aantasting, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. 
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RUBRIEK E     MILIEU-AANSPRAKELIJKHEID 
 
Artikel 1       Verzekerden 
 

De verzekerden zijn: 
- verzekeringnemer in zijn verzekerde hoedanigheid als omschreven in de polis; 
- de bestuurders en commissarissen van verzekeringnemer handelend als zodanig; 
- de ondergeschikten van verzekeringnemer, voorzover zij werkzaamheden verrichten voor 

verzekeringnemer binnen het raam van zijn verzekerde hoedanigheid; 
- andere mede in de polis omschreven natuurlijke of rechtspersonen waaronder mede te verstaan 

de bestuurders en commissarissen, in de verzekerde hoedanigheid. 
 
Artikel 2       Omschrijving van de dekking  
 

2.1   Indien deze rubriek in de polis van toepassing is verklaard dekt de verzekering de aansprakelijkheid  
van de verzekerde  voor schade van derden in verband met een plotselinge, onzekere milieu-
aantasting –ook als deze is veroorzaakt door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van de 
verzekerde zijn (op)geleverd-, mits sprake is van een milieu-aantasting die niet het rechtstreekse 
gevolg is van een langzaam (in)werkend proces. Deze dekking geldt voor zover is voldaan aan de 
vereisten zoals omschreven in artikel 2.1 van rubriek A.  

 
  2.2   Schade 

 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade ten gevolge van een milieu- 
aantasting die rechtstreeks plaatsvindt vanaf de op de polis vermelde locatie(s), mits de vordering tot  
schadevergoeding door de maatschappij is ontvangen in de periode dat deze rubriek van kracht is. 
Onder schade wordt verstaan: 
1 schade aan personen 
letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tengevolge hebbend met 
inbegrip van de daaruit voorvloeiende schade; 
2 schade aan zaken 
- beschadiging, waaronder vervuiling of vernietiging van zaken van anderen dan 

verzekeringnemer; 
- het verontreinigd of vuil worden van de bodem en/of enig oppervlaktewater, met inbegrip van de 

daaruit voortvloeiende schade voor anderen dan verzekeringnemer. 
 
      2.3   Ondergrondse tanks 
 

Met betrekking tot een milieu-aantasting die verband houdt met ondergrondse tanks gelden de  
volgende bepalingen. 
1. Ondergrondse tanks 

Onder ondergrondse tanks worden verstaan tanks die zich geheel of gedeeltelijk in de grond 
bevinden. De ondergrondse aan- en afvoerleidingen daarvan zijn daaronder begrepen. 

2. Tanks voor diesel of lichte stookolie 
Verzekerd is schade verband houdend met ondergrondse tanks indien op het moment van 
ontstaan van de schade: 

- de tank jonger is dan 15 jaar en 
- de tank niet langer dan 18 maanden achtereen ongebruikt is geweest. 
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3. Overige tanks 
Verzekerd is schade verband houdend met andere dan de hierboven omschreven ondergrondse 
tanks, indien verzekerde in geval van schade aantoont, dat deze tanks periodiek zijn 
gecontroleerd door een - erkend installateur en door hem, zijn goedgekeurd blijkens daarvan 
afgegeven certificaat. 

 
      2.4   Overige vergoedingen 
 

Binnen de grenzen van het verzekerde bedrag (Rubriek A, artikel 2.4 en 2.5) vergoedt de  
maatschappij ter zake van een gedekte vordering tot schadevergoeding tevens de buitengerechtelijke  
kosten ter vaststelling van de schade en de aansprakelijkheid van de verzekerde, voor zover die  
kosten met goedvinden of op verlangen van de maatschappij ten behoeve van de verzekerde zijn  
gemaakt. 
Op de vergoeding voor de hier omschreven kosten zal het in de polis vermelde eigen risico niet in 
mindering worden gebracht. 

 
      2.5   Risicoverzwaring 
 

In aanvulling op rubriek A, artikel 7 gelden met betrekking tot een wijziging van de verzekerde  
hoedanigheid de volgende bepalingen. 
1. Wijziging van het risico 
Zodra de aan de op de polis vermelde verzekerde hoedanigheid verbonden activiteiten een zodanige 
wijziging ondergaan, dat het verzekerde risico daardoor wordt verzwaard, is de verzekerde verplicht 
hiervan terstond aan de maatschappij schriftelijk kennis te geven. 
2. Voorstel van de maatschappij 
Indien terstond is kennisgegeven van de risicowijziging heeft de maatschappij het recht voor te 
stellen de dekking van deze rubriek op gewijzigde voorwaarden voort te zetten dan wel, indien dit 
naar haar oordeel niet mogelijk is, deze per aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van 
een termijn van 14 dagen. 
In dat geval restitueert de maatschappij de premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn. 
3. Aanvaarding/Wijziging voorstel 
Doet de maatschappij een voorstel tot voortzetting van de dekking, dan beschikt de 
verzekeringnemer over een termijn van 14 dagen om het al dan niet te aanvaarden. Indien de 
verzekeringnemer het voorstel binnen deze termijn aanvaardt, wordt ter zake van vorderingen die 
door de maatschappij na de ontvangst van de kennisgeving tot risicowijziging en in de periode dat 
deze rubriek van kracht is zijn ontvangen dekking verleend op de aldus overeengekomen 
voorwaarden. 
Indien de verzekeringnemer het voorstel afwijst of daarop binnen deze termijn niet antwoordt, wordt 
ter zake van vorderingen die door de maatschappij daarna in de periode dat deze rubriek van kracht 
is ontvangen, dekking verleend op de reeds geldende voorwaarden, indien en voor zover de 
verzekerde aantoont dat de geleden schade op geen enkele wijze verband houdt met de bedoelde 
wijziging van activiteiten. Heeft de maatschappij zich het recht voorbehouden de dekking van deze 
rubriek alsnog op te zeggen indien de verzekeringnemer zijn voorstel afwijst of daarop binnen de 
gestelde termijn niet antwoordt, dan eindigt deze dekking 14 dagen nadat de maatschappij het 
bericht van opzegging per aangetekende brief heeft verzonden. 
4. Achterwege blijven van kennisgeving van risicowijziging 
Blijft een kennisgeving aIs bedoeld in dit artikel onder sub 1 achterwege, dan vervalt elk recht op 
uitkering ter zake van vorderingen tot schadevergoeding, die na het plaatsvinden van de wijziging 
van activiteiten in de periode dat deze rubriek van kracht is door de maatschappij zijn ontvangen, 
tenzij de verzekerde aantoont dat de geleden schade op geen enkele wijze verband houdt met deze 
wijziging. Zodra de maatschappij alsnog met de wijziging van activiteiten bekend wordt, heeft de 
maatschappij het recht de verzekering met onmiddellijke ingang op te zeggen. In dat geval restitueert 
de maatschappij premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn. 
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Artikel 3       Aanvullende aansluitingen 

 
Voor deze rubriek (D) gelden de volgende uitsluitingen in aanvulling op de uitsluitingen van artikel 3 
rubriek A. 

 
      3.1   Inloop 
 

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een milieu-aantasting die zijn 
oorzaak vindt in een handelen of nalaten van voor het van kracht worden van deze rubriek. 

 
      3.2   Opzet 
 

Bij toepassing van de uitsluiting inzake opzet (artikel 3.1 van rubriek A) wordt voor deze rubriek onder 
‘verzekerde’ tevens een lid van de directie of de bedrijfsleiding verstaan indien de betreffende 
verzekerde een rechtspersoon is. 

 
  3.3   Overtreding van voorschriften 
 

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een handelen of nalaten dat in  
strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift ter zake van het milieu, indien zulks is  
geschied in opdracht van of met goedvinden van de verzekeringnemer of een in de polis vermelde  
verzekerde. 
Indien de verzekeringnemer of de bedoelde verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de 
toepassing van deze uitsluiting onder verzekeringnemer of verzekerde verstaan een lid van de 
directie of bedrijfsleiding alsmede enige functionaris in dienst van verzekeringnemer of verzekerde 
die door een lid van de directie is belast met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving 
van eerder genoemde voorschriften. 

 
      3.4   Zure depositie 

 
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van zure depositie. 
Onder zure depositie wordt verstaan de depositie vanuit de lucht van stoffen, die direct of indirect de  
zuurgraad beïnvloeden. 

 
  3.5   Toegestane aantastingen 
 

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van milieu-aantastingen die door de  
benadeelden behoren te worden geduld. 

 
  3.6   Genetische schade 

 
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor genetische schade. 

 
      3.7   Bereddingskosten op de eigen locatie 
 

De maatschappij vergoedt nimmer kosten, door wie ook opgemaakt, teneinde de milieu-aantasting op 
en de gevolgen daarvan voor een eigen locatie te beperken of ongedaan te maken, behoudens voor 
zover wordt aangetoond  dat deze kosten tevens bereddingskosten zijn in de zin van artikel 1.7 van 
rubriek A.  
Onder eigen locatie wordt verstaan het adres/ de adressen waarop (het bedrijf van) 
verzekeringnemer is gevestigd, alsmede eventuele andere adressen waarop de verzekerde beroeps-
/ bedrijfsactiviteiten (mede) worden uitgeoefend. 
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Een adres waarop in opdracht van een klant werkzaamheden worden uitgevoerd geldt niet als eigen 
locatie. 

 
      3.8   Werkgeversaansprakelijkheid 
 

Uitgesloten is de aansprakelijkheid van verzekerde tegenover ondergeschikten. 
 
   
   
  


