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ARTIKEL 1 | BEGRIPSOMSCHRIJVING 
 
1.1. Maatschappij 

Assuria Schadeverzekering N.V. 
 
1.2. Gebeurtenis 

Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen die één en dezelfde 
oorzaak hebben. 

 
1.3. Verzekeringnemer 

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

Verzekeringnemer of de natuurlijke persoon of rechtspersoon, voor zover deze belang heeft 
bij het behoud van de verzekerde zaak uit hoofde van eigendom of ander zakelijk recht dan 
wel voor zover deze het risico draagt. 

 
1.5. Verzekerde zaken 

Als verzekerde waarde zal gelden: 
1) voor niet verkochte zaken: de waarde van de inkoopfactuur, verhoogd met de vracht 

en alle verdere kosten, voor zover een en ander niet reeds in het factuurbedrag is 
begrepen en het aldusverkregen bedrag verhoogd met de gebruikelijke imaginaire 
winst, doch maximaal 20%. 

2) voor verkochte zaken: de waarde van de verkoopfactuur, verhoogd met vracht en alle 
verdere kosten, voor zover een en ander niet reeds in het factuurbedrag is begrepen. 

3) voor consignatie-, reparatie-, inruil- en bruikleengoederen: de waarde van de factuur 
opgemaakt in het kader van de overeenkomst ten gevolge waarvan het vervoer 
plaatsvindt: indien die factuur ontbreekt, wordt uitgegaan van de marktwaarde van 
deze zaken, verhoogd met de vracht en alle verdere kosten, voor zover deze kosten 
voor rekening zijn van de verzekerde. 

4) voor gebruikte zaken: de dagwaarde. 
 
1.6. Hulpmaterialen 

Materialen in eigendom van verzekeringnemer die zonder enige vorm van motorische kracht 
bestemd zijn om de verzekerde zaken te verplaatsen. 
 

1.7. Bereddingskosten 
Kosten van maatregelen die door of vanwege verzekeringnemer of een verzekerde worden 
getroffen en redelijkerwijs gebodenzijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade of 
verlies af te wenden waarvoor – indien gevallen – de verzekering dekking biedt, of om die 
schade of het verlies 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. 
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1.8. Oorlogsrisico 
Onder oorlogsrisico wordt verstaan 

- oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie en opstand, 
- uitwerking van daaruit achtergebl;even torpedo’s, mijnen, bommemen dergelijke 

oorlogswerktuigen, ook indien de schade in vredestijd is ontstaan, 
- neming en aanhouding op last van hoger hand. 

 
1.9. Stakersrisico 

Onder stakersrisico wordt verstaan 
- gewelddaden gepleegd in verband met staking, uits;luiting van werknemers en 

arbeidsonlusten, gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen 
- Oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregelheden. Een en ander voorzover niet vallende 

onder oorlogsrisico. 
 

ARTIKEL 2 | OMVANG DEKKING VERZEKERDE ZAKEN 
 
De onderstaande condities zijn alleen van toespassing als de desbetreffende conditie is 
meeverzekerd. Een conditie is meeverzekerd als dat op het polisblad is vermeld. 
 
2.1. Evenementen 

Conditie 1 
De maatschappij vergoedt alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde zaken 
uitsluitend indien: 

 1.a. het vaartuig waarin of waarop de verzekerde zaken zich bevinden: 
 - in brand is geraakt 
 - is gestrand of gezonken. 
 - in aanvaring of aanraking is gekomen met ijs of enig ander voorwerp dan water. 
 
 1 b. enig vervoermiddel (anders dan een vaartuig) waarop of waarin de verzekerde zaken 
 zich bevinden een ongeval is overkomen of in brand geraakt, mits redelijkerwijs kan worden 
 aangenomen dat het evenement naar zijn aard en omvang het verlies van en de schade aan 
 de verzekerde zaken heeft veroorzaakt; 
 
 2. het verlies en de schade het gevolg zijn van: 
 - brand of ontploffing, 
 - het vallen van de verzekerde zaken (bulklading hieronder niet begrepen) of een deel 
  daarvan tijdens het laden of lossen, 
 - het overboord spoelen of op andere wijze te water geraken van de verzekerde zaken 
  of een deel daarvan; 
 - het lossen van de verzekerde zaken uit nood of in een noodhaven en het opnieuw 
  laden van die zaken. 
 
2.2. Beperkte diefstal 

Conditie 2 
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De maatschappij vergoedt alle verliezen van en materiele schade aan de verzekerde zaken 
door diefstal, vermissing, verduistering, zoekraken en niet-uitlevering van uitsluitend gehele 
colli. 

 
 
2.3. Diefstal 

Conditie 3 
De maatschappij vergoedt alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde zaken 
door: 

 - diefstal, vermissing en verduistering. 
 - zoekraken en niet-uitlevering van gehele colli. 
 Schade of verlies bestaande uit gewichtsverschillen, indroging verdamping e.d. is niet 
 gedekt, tenzij zodanige schade of zodanig verlies is veroorzaakt door een voorval waartegen 
 de zaken zijn verzekerd. 
 
2.4. Alle van buitenkomende onheilen 

Conditie 4 
De maatschappij vergoedt alle verliezen van en materiele schade aan de verzekerde zaken 
door: 

 - brand, ontploffing, onweer, storm, 
 - schipbreuk, stranding, aanvaring, overboord werpen, of spoelen of op andere wijze 
  te water geraken, 
 - aanrijden, botsen, omslaan of enig ander ongeval, het vervoermiddel overkomen, 
 - opzet of schuld van de kapitein, de bemanning, chauffeurs of andere met het  
  vervoer belaste personen, 
 - enig ander van buiten komend onheil, hoe ook genaamd, echter onverminderd de 
  uitsluiting van bederf, en eigen schuld als bedoeld in de artikelen 318 en 582 WvK 
  en het beding vrij van oorlogsrisico en stakersrisico 
 
2.5. All-Risks 

Conditie 5 
 - De maatschappij vergoedt alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde 
  zaken onverschillig door welke oorzaak ontstaan, echter onverminderd de uitsluiting 
  van bederf en eigen schuld in de artikelen 318 en 582 WvK en het beding vrij van 
  oorlogsrisico en stakersrisico. 
 
2.6. Averij grosse 

a) De maatschappij vergoed in de gevallen als bedoeld in de artikelen 2.1, 2.4 en 2.5, alle 
bijdragen in averijgrosse, waarmede de verzekerde zaken ingevolge de Surinaamse of een 
buitenlandse wet of de bepalingen van het vervoercontract mochten worden belast. 

b) Indien de verzekerde som lager is dan de in de dispache vastgestelde dragende waarde of 
de in de depotkwitantie vermelde waarde, zijn de verzekeraars slechts naar evenredigheid 
tot vergoeding van de bijdrage in averij-grosse verplicht. Bij deze berekening wordt 
averijparticulier, welke bij het vaststellen van die waarde in aanmerking is genomen en 
tevens door de verzekeraars moet worden vergoed, van de verzekerde som afgetrokken. 
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c) Indien en voor zover geen omslag in averij-grosse plaatsvindt omdat schip, lading en vracht 
of enige van deze belangen in één hand zijn, wordt gehandeld alsof tussen de in één hand 
zijnde belangen wel een omslag in averij-grosse ware vastgesteld. 

d) Averij-Grosse Depots 
1. Indien de verzekerde tot zekerheid van de betaling van de bijdrage in averij-grosse of kosten 

uitsluitend ten laste van de lading komende, verplicht is een bedrag te storten, zijn de 
verzekeraars, indien de bijdrage in averij-grosse of genoemde kosten te kunnen laste 
komen, gehouden aan de verzekerde tegen afgifte van het bewijs van storting het daarin 
vermelde bedrag te vergoeden met inachtneming van het onder 4 bepaalde. 

2. De rechten uit de storting dienen aan de verzekeraar te worden overgedragen. 
3. De betaling van het onder 1 bedoelde bedrag aan de verzekerde door de verzekeraars 

ontheft laatstgenoemden niet van hun verplichting tot vergoeding van hetgeen de 
verzekerde in averij- grosse mocht hebben bij te dragen, indien de onder 1 vermelde 
storting tot dekking van bedoelde bijdragen onvoldoende mocht zijn of geheel of ten dele 
bulten schuld van de verzekerde teniet mocht gaan. 

4. Bij de berekening van het door de verzekeraars ingevolge 1 te vergoeden bedrag zal het in 
lid b bepaalde toepassing vinden met dien verstande dat voor de aldaar genoemde 
dragende waarde van de zaken, de door de verzekerde aan de dispacheur opgegeven 
waarde in de plaats treedt. 

5. Mocht na het verbindend worden van de dispache blijken dat de dragende waarde van de 
zaken van de opgegeven waarde verschilt dan zal het door de verzekeraars wegens averij-
grosse verschuldigde overeenkomstig lid b met inachtneming van de dragende waarde 
vastgesteld worden. 
 
De verliezen, schaden, onkosten en bijdragen in averij-grosse voor welke de maatschappij 
krachtens deze voorwaarden aansprakelijk is, worden vergoed hoe gering zij ook mochten 
zijn, dus zonder franchise. 
 
Extra kosten 
De maatschappij vergoedt, ook boven de verzekerde som: de onkosten als bedoeld in de 
artikelen 350 en 868 van het Wetboek van Koophandel 

 

ARTIKEL 3 | BERGINGSKOSTEN EN 
OPRUIMINGSKOSTEN 
 
Deze verzekering dekt ook boven de verzekerde som, de kosten van opruiming, berging en 
vernietiging ten gevolge van een gedekte schade aan de verzekerde zaken tot ten hoogste 10% van 
het verzekerde bedrag per gelegenheid met een maximum van USD3.000,- voor zover niet elders 
verzekerd. 



 

6 
 

POLISVOORWAARDEN GOEDERENTRANSPORTVERZEKERING 
OP OMZETBASIS 
OKTOBER 2007 

ARTIKEL 4 | OMVANG DEKKING HULPMATERIALEN 
 
Deze verzekering dekt tijdens de verzekerde reis schade aan hulpmaterialen ten gevolge van 
oorzaken zoals omschreven in conditie 4 tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag per 
gelegenheid met een maximum van USD 3.000,- voor zover niet elders verzekerd. Vergoeding vindt 
boven de verzekerde som plaats. 
 

ARTIKEL 5 | DIEFSTALRISICO 
Voor zover het diefstalrisico is meeverzekerd en het vervoer met eigen vervoermiddelen geschiedt, 
geldt dat de verzekerde zaken en hulpmaterialen die zich na de voor verzekerde normale werkuren 
in het eigen vervoermiddel bevinden slechts tegen diefstal zijn gedekt indien het vervoermiddel in 
een behoorlijk afgesloten of bewaakte ruimte is gestald en sporen van braak aan deze afgesloten of 
bewaakte ruimte worden aangetoond. Deze beperking vervalt indien verzekerde aantoont dat 
stalling als hierboven aangegeven onmogelijk was als gevolg van een ongeval het vervoermiddel of 
de bestuurder daarvan overkomen, een plotseling aan het vervoermiddel ontstaan defect, of het 
onvoorzien niet veilig berijdbaar zijn van wegen bruggen e.d. 
 

ARTIKEL 6 | UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN 
 
6.1. Bederf 

a) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is schade of verlies uit enig gebrek, eigen 
bederf of uit de aard en de natuur van de verzekerde zaken en/of de verpakking zelf 
onmiddellijk voortspruitende niet gedekt. 

b) De maatschappij vergoedt wel schade of verlies als vermeld in lid a, indien de verzekerde 
bewijst dat de schade of het verlies is veroorzaakt door een gebeurtenis waartegen de 
zaken zijn verzekerd. 

c) In afwijking van het bepaalde in lid b is in geval van schade of verlies door vertraging de 
maatschappij slechts dan tot vergoeding gehouden, indien de vertraging door de 
gebeurtenis is veroorzaakt en het vervoermiddel dat de zaken vervoert daardoor is 
beschadigd. 

 
6.2. Eigen schuld 

De maatschappij vergoedt geen verlies, schade en kosten veroorzaakt door opzet, groeve of 
merkelijke schuld van de verzekerde. 
 

6.3. Vrij van oorlogs- en stakersrisico 
Tenzij in de polis uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de verzekering geacht te 
zijn geschied onder het beding “vrij van oorlogs- en stakersrisico” 
 
In geval van oorlogs-of stakersrisico, aan zaken, aan het vervoermiddel waarin ze zich 
bevinden of aan beide overkomen, vervalt de verzekering niet en wordt de aansprakelijkheid 
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van de maatschappij noch opgeheven noch beperkt, onverschillig of de onderhavige 
verzekering al dan niet tegen enige vorm van oorlogs- of stakersrisico dekking biedt. 
 
De aansprakelijkheid van de maatschappij eindigt in ieder geval wel na verbeurdverklaring, 
prijsverklaring, rekwisitie of soortgelijke handelingen verricht door of in opdracht van enige 
militaire of burgerlijke Surinaamse of vreemde overheid, dan wel door of in opdracht van 
een orgaan van zodanige Surinaamse of vreemde overheid. 

 
6.4. Atoomkernreacties 
 

a) Schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties 
onverschillig hoe deze zijn ontstaan. 

b) Deze uitsluiting onder a geldt niet met betrekklng tot schade veroorzaakt door radioactieve 
nucliden die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om 
gebruikt te worden voor Industriële, commerciële landbouwkundige, medische, 
wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden mits er een 
door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor 
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radio-actieve stoffen. 

c) Voor zover krachtens enige wat of enig verdrag een derde voor de geleden schade 
aansprakelijk is, vindt sub b geen toepassing. 

 
 

ARTIKEL 7 | CERTIFICATEN 
 
7.1. Afgifte 

Voor transporten. waarvoor een bewijs van verzekering wordt verlangd, kan: door de 
maatschappij na ontvangst van de betreffende gegevens, onder de polis een afzonderlijk 
certificaat worden opgemaakt; 
De omvang van de dekking onder de certificaten is geheel overeenkomstig de dekking van 
de polis. 
 

7.2. Afwijkende opmaak 
Indien een certificaat wordt afgegeven waarop de Engelse Institute Cargo Clauses worden 
vermeld, is op de verzekering van de zaken waarop een dergelijk certificaat betrekking heeft 
Engels recht van toepassing. 
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ARTIKEL 8 | VERPLICHTINGEN EN VERLIES VAN 
RECHTEN BIJ SCHADE 
 
8.1. Verplichtingen verzekerde 
8.2. Zodra de verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis, die voor de maatschappij tot een 

verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht: 
- de schade zoveel mogelijk te beperken; 
- onmiddellijk kennis te geven aan de maatschappij; 
- een schriftelijke schadeaangifte in te dienen op een daarvoor bij de 

maatschappij in gebruik zijnd formulier; 
- Indien zaken beschadigd of incompleet worden afgeleverd, een bemerking te 

maken op de vervoersdocumenten en daarop aansluitend de rederij of 
bevrachter of vervoerder of diens agenten of bewaarnemers of andere 
aansprakelijke derden schriftelijk aansprakelijk te stellen en alles na te laten 
wat de belangen van verzekeraar zou kunnen schaden 

- alle relevante gegevens en bewijsstukken te verstrekken welke de 
maatschappij of de door haar aangestelde deskundige nodig acht; 

- aanwijzingen van de maatschappij of de door haar aangestelde deskundige op 
te volgen en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen; 

- de maatschappij desverlangd te machtiging alle door hem noodzakelijk geachte 
acties in zijn naam uit te voeren en om aanspraken op schadevergoeding die hij 
met betrekking tot de zaken tegen derden verkregen mocht hebben desverlangd 
aan de maatschappij over te dragen. 

- ingeval van diefstal of enig ander strafbaar feit onmiddellijk aangifte te doen bij 
de politie of andere daarvoor in aanmerking komende instanties. 

 
8.3. Melding van schade 

In geval van schade dient de verzekerde zich te melden tot: 
a) bij schade in Suriname: 

- de Maatschappij 
b) bij schade elders: 

- de in de polis of certificaat genoemde schadeagent of dichtstbijzijnde Lloyd’s 
agent. Indien geen agent als hiervoor genoemd aanwezig is, tot een andere te 
goeder naam en faam bekend staande deskundige. 

- Het honorarium en de onkosten van de agent of deskundige moeten door de 
verzekerde worden betaald, doch worden door verzekeraar aan verzekerde 
vergoed indien de schade onder de verzekering valt. 
 

8.4. Over te leggen documenten 
Verzekerde dient bij het indienen van de claim alle beschikbare bescheiden over te leggen, 
waaronder: 

a) de originele polis of origineel certificaat, indien een dergelijk document onder deze polis 
afzonderlijk is afgegeven; 

b) originele factuur met specificatie of gewichtsnota; 
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c) originele connossement of vervoerbewijs 
d) expertise rapport of enig andere document waarin de omvang en de oorzaak van de schade 

is vermeld; 
e) lozingsrapport, weegbriefjes, tellijsten en dergelijke; 
f) correspondentie met de rederij of bevrachter of vervoerder of zijn agenten of bewaarnemer 

of andere aansprakelijke derden waaruit blijkt dat deze aansprakelijk gesteld is/zijn voor de 
ontstane schade 

 
8.5. Verlies van recht op uitkering 

Elk recht op schadevergoeding vervalt: 
- als bij schade opzettelijk onjuiste gegevens worden verstrekt; 
- als enige uit deze verzekering voortvloeiende verplichting niet is nagekomen en 

daardoor de belangen van de maatschappij zijn geschaad. 
  

ARTIKEL 9 | SCHADEBEREKENING EN VERGOEDING 
 
9.1. Verzekerde zaken 

Als basis van schadevergoeding zal worden aangehouden: 
a) Ingeval van beschadiging wordt de schade aan verzekerde zaken over de gezonde waarde 

van de zaken op de plaats van bestemming vastgesteld. Deze verhouding wordt uitgedrukt 
in een percentage, dat over de verzekerde waarde van de zaken wordt omgeslagen. 
Het aldus berekende bedrag wordt vergoed tenzij herstel mogelijk is in dit laatste geval 
geschiedt de uitkering op basis van herstelkosten tot maximaal het hierboven berekende 
bedrag. 

b) Ingeval van totaal verlies dan wel gedeeltelijk verlies wordt vergoed de verzekerde waarde - 
respectievelijk een pro rata deel daarvan - verminderd met de waarde der restanten en 
eventueel bespaarde kosten. 

c) Ingeval van voortijdige beëindiging van de verzekerde reis worden de bespaarde kosten in 
mindering gebracht. 

d) De schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het in de polis vermelde maximumbedrag 
per gelegenheid. 

e) Ingeval van schade aan of verlies van gebruikte zaken wordt maximaal de dagwaarde 
onmiddellijk voor de schadegebeurtenis vergoed, onder aftrek van eventuele 
restantwaarde. 

 
9.2. Hulpmaterialen 

De schade aan en verlies van verzekerde hulpmaterialen wordt berekend over de 
dagwaarde van de hulpmaterialen op het ogenblik direct voor de schade onder aftrek van 
de waarde van de restanten. Het aldus verkregen bedrag wordt vergoed, tenzij herstel 
mogelijk is. In dit laatste geval geschiedt de uitkering op basis van de herstelkosten tot ten 
hoogste het hierboven berekende bedrag. 
 

9.3. Maximum bedragen 
a) Maximumbedrag per vervoermiddel 
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1) Indien de waarde van de zaken per een en hetzelfde vervoermiddel het op het 
polisblad genoemde maximum bedrag per vervoermiddel overschrijdt, zal de 
Maatschappij het verlies van en de materiële schade aan zaken vergoeden in 
verhouding van het maximum bedrag per vervoermiddel tot de volle waarde van 
zaken. 
 

2) Bij vervoer van zaken per: 
- vrachtautocombinatie, worden de vrachtauto en de aanhanger ieder als 

afzonderlijk vervoermiddel beschouwd; 
- veerboot/ferry, wordt ieder daarmee vervoerd wordend vervoermiddel, met 

inachtneming van het bovenstaande, als afzonderlijke vervoermiddel 
beschouwd; 

- andere vervoermiddelen, wordt ieder ander gekoppeld vervoermiddel als een 
afzonderlijk vervoermiddel beschouwd 

Per gebeurtenis vergoedt de maatschappij met inachtneming van het onder 9.3.a.1 
bepaalde het op het polisblad genoemde maximum bedrag per vervoermiddel. 

b) Maximum bedrag per locatie 
- Voor verlies van of materiele schade aan zaken ontstaan in of op enige locatie 

niet zijnde een vervoermiddel, gedurende de verzekerde reis, zal verzekeraar per 
gebeurtenis tot ten hoogste het hiervoor in de polis genoemde bedrag per 
vervoermiddel, op premier-risque basis vergoeden. 

- Indien in of op enige locatie zich meerdere onder deze polis gedekte zendingen, 
zaken bevinden dan zal in geval van verlies van of materiële schade aan de 
zaken, maatschappij maximaal driemaal op het polisblad genoemde bedrag per 
vervoermiddel op premier risque basis vergoeden. 

c) Waardevaststelling 
1) Voor handelszaken: 

- voor door de verzekerde nog niet verkochte zaken: de waarde volgens de 
inkoopfactuur, verhoogd met de niet in deze factuur begrepen kosten en 
imaginaire winst. De imaginaire winst wordt beperkt tot het gebruikelijke 
percentage met een maximum van 20% van de waarde volgend de 
inkoopfactuur; 

- voor de verzekerde verkochte zaken: de waarde volgens verkoopfactuur, 
verhoogd met de niet in de factuur begrepen kosten. 

2) Voor andere zaken: 
De marktwaarde op de plaats van afzending, verhoogd met eventuele kosten. 
 

ARTIKEL 10 | SCHADEVASTSTELLING 
  
10.1. Indien de schade niet bij onderling goedvinden wordt geregeld zal als bewijs van de 

omvang en wijze van ontstaan der schade gelden een rapport opgemaakt door een door de 
maatschappij te benoemen deskundige c.q. dichtstbijzijnde Lloyds Agent wiens kosten 
geheel voor rekening van de maatschappij zijn. 
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10.2. Bij verschil van mening over het schadebedrag of de wijze van ontstaan der schade heeft 
de verzekerde het recht om tegenover de deskundige van de maatschappij zelf ook een 
deskundige aan te wijzen, wiens kosten voor rekening van de verzekerde zijn. 
 

10.3. Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen zullen deze tezamen een derde 
deskundige benoemen. Na de beide deskundigen gehoord of behoorlijk opgeroepen te 
hebben zal deze binnen de grenzen der beide taxatie het schadebedrag en indien nodig de 
wijze van ontstaan der schade bindend vaststellen. Zijn kosten worden door partijen elk 
voor de helft gedragen. Indien de beide deskundigen niet tot overeenstemming kunnen 
komen over de benoeming van de derde deskundige, zal de meest gerede partij het recht 
hebben de kantonrechter te verzoeken de derde deskundige te benoemen. welke 
benoeming alsdan bindend zal zijn voor de beide partijen. De partij van wie zulk een verzoek 
uitgaat, zal de andere partij daarvan onverwijld per aangetekende brief in kennis stellen. 
 

ARTIKEL 11 | PREMIE 
 
11.1. Premiebetaling 

Premie waarin begrepen kosten en eventueel omzetbelasting is op de vervaldag bij 
vooruitbetaling verschuldigd. Indien de premie niet binnen 30 dagen na de vervaldag 
volledig is voldaan biedt de verzekering daarna zonder dat daartoe enige in gebreke stelling 
nodig is, geen dekking meer. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen. 
 
De dekking wordt weer van kracht om 12 uur 's middags van de dag volgend op die waarop 
de verschuldigde premie is aangeboden en door de maatschappij aanvaard. Gebeurtenissen 
die Zich hebben voorgedaan gedurende do periode waarin de verzekering geen dekking 
bood, blijven echter van dekking uitgesloten. 

 
11.2. Premierestitutie 

Verzekeringnemer heeft uitsluitend recht op restitutie van de premie over de nog niet 
verstreken verzekeringstermijn bij tussentijdse beëindiging door de maatschappij 
behoudens in geval van opzegging wegens het opzettelijk verstrekken van onjuiste 
gegevens bij schade. 
 

11.3. Narverrekening 
De in de polis vermelde premie is een voorlopige premie. Teneinde de definitieve premie te 
kunnen vaststellen is verzekerde verplicht aan het einde van elk verzekeringsjaar aan de 
maatschappij op te geven het totaalbedrag aan verzekerde zaken dat in de loop van het jaar 
voor zijn risico door, namens of aan hem zijn verzonden. 
 
Verzekeringnemer is verplicht binnen 2 maanden na het einde van het verzekeringsjaar het 
door de maatschappij toegezonden ‘opgavenformulier' ingevuld en ondertekend terug te 
zenden en - indien de maatschappij daartoe verzoekt - een verklaring van een 
onafhankelijke deskundige over te leggen waaruit de juistheid van de door hem verstrekte 
omzetcijfers blijkt. 
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Indien de verzekeringnemer niet aan de verplichting tot opgave voldoet heeft de 
maatschappij het recht de definitieve premie vast te stellen op tenminste 120% van de 
voorlopige premie dan wel de laatst bekende premie of zoveel meer als de maatschappij 
toekomt op grond van aan de maatschappij bekende gegevens. Indien de definitieve premie 
hoger is dan de voorlopige premie dient verzekeringnemer het verschil bij te betalen. Indien 
de definitieve premie lager is dan de voorlopige premie is de maatschappij gehouden het 
verschil tot het bedrag van het in de polis bedongen premiebehoud te restitueren. De 
voorlopige premie voor de nieuwe periode zal gebaseerd zijn op tenminste 75% van de 
hiervoor genoemde definitieve premie. 

 
11.4. Herziening van premie en voorwaarden 

De maatschappij heeft het recht jaarlijks per de In de polis vermelde premievervaldag de 
premie en/of voorwaarden van deze verzekering te wijzigen. Wanneer de maatschappij van 
dit recht gebruik maakt, deelt zij dit uiterlijk één maand voor de premievervaldatum mee. 
Tot 15 dagen voor de wijzigingsdatum heeft verzekeringnemer het recht de wijziging 
schriftelijk te weigeren, indien deze leidt tot hogere premie of voorwaarden die voor hem 
nadeliger zijn. Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt geldt de verzekering op 
die datum als opgezegd en beëindigt de verzekering, behoudens nadere regeling, per 
vervaldatum te 24.00 uur. 

 

ARTIKEL 12 | LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING 
 
12.1. Duur 

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. 

 
12.2. Beëindiging 

De verzekering eindigt: 
a) op de contractsvervaldatum indien de verzekeringnemer de verzekering schriftelijk aan de 

maatschappij heeft opgezegd uiterlijk 30 dagen voor deze dag; 
b) door een schriftelijke opzegging van de maatschappij - ook tussentijds - mits zij daarbij een 

termijn van tenminste 30 dagen in acht heeft genomen: 
c) gedurende de periode dat de verzekeringnemer in gebreke is de verschuldigde premie te 

voldoen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 14 dagen door de 
maatschappij; 

d) met onmiddellijke ingang indien in geval van schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn 
verstrekt; 

e) wanneer op de premievervaldag geen overeenstemming is bereikt over herziening van 
premies en/of voorwaarden volgens de regeling in artikel 11 sub 4. De verzekering eindigt 
in dat geval 30 dagen na de premievervaldag. 

 
12.3. Doorloop polis 
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De verzekering blijft op het tijdstip van expiratie voor alle gedurende de looptijd van de 
aangevangen zendingen doorlopen totdat de verzekerde zaken op de bestemmingsplaats 
zijn aangekomen. 

 

ARTIKEL 13 | AANVRAAGFORMULIER 
 
Deze verzekering is aangegaan met het uitdrukkelijke beding, dat het door verzekeringnemer 
ondertekende aanvraagformulier voor deze verzekering juist en volledig is ingevuld. 
 

ARTIKEL 14 | ALGEMENE INFORMATIE 
 
14.1. 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. 

 
14.2. Toepasselijk recht 

Op deze verzekering is Surinaams recht van toepassing en is uitsluitend de Surinaamse 
rechter bevoegd te oordelen over geschillen tussen partijen 

 

ARTIKEL 15 | ONDERLING VERBAND VAN DE 
BEPALINGEN 
 
Alle bij deze polis behorende bepalingen worden in onderling verband opgevat. Algemene 
bepalingen gelden slechts in zoverre als hun werking niet door een meer bijzondere bepaling wordt 
tenietgedaan. 
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