Polis
POLISBLAD
AANNEMERSEXEMPLAAR
Polisnummer

K0100105095/A20

NAB nummer

637.729.705

Ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, verzekeren door
bemiddeling van Aon, als volgt:

Verzekeringnemer
UMCG

Verzekerde
UMCG
in de hoedanigheid van opdrachtgever.

Verzekerd bedrag
Sectie I
EUR
5.000.000,00
Sectie II
EUR
1.250.000,00

Sectie III
EUR
1.250.000,00

Sectie IVB
EUR

25.000,00

op het werk werken door derden.

als maximum per gebeurtenis voor
aansprakelijkheid.

premier risque als maximum per gebeurtenis op
eigendommen van de opdrachtgever.

premier risque per gebeurtenis op eigendommen
van de bouwdirectie en personeel.

Verzekerde interest
Alle werken uitbesteed dan wel in eigen beheer uit te voeren, bestaande
uit slopen, renovatie, verbouw, nieuwbouw van bouwkundige aard,
inclusief de daarin op te stellen c.q. opgestelde bouwkundige
installaties, evenwel met inachtneming van het navolgende:
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De navolgende werken zijn uitsluitend gedekt ná aanmelding tegen nader
overeen te komen premie en/of condities:
werken met een aanneemsom hoger dan EUR 5.000.000,00 - werken met
een bouwtermijn langer dan 24 maanden
De maximum bouwtermijn per werk bedraagt 24 maanden, doch indien
achteraf blijkt dat door stagnatie tijdens de bouw het werk langer
duurt, houden verzekeraars het werk gedekt tegen een nader te regelen
extra premie, welke nooit meer zal bedragen dan de prorata premie.
De verzekering eindigt voor ieder afzonderlijk werk op 24.00 uur van de
dag van oplevering, doch wordt aansluitend gevolgd door een
onderhoudstermijn van 12 maanden, ongeacht hetgeen hierover in een
bestek is bepaald.

Verzekerd gebied
Onverschillig waar binnen Nederland

Eigen risico
Sectie I
EUR
5.000,00

per gebeurtenis

Sectie II
EUR
5.000,00

per gebeurtenis

EUR

12.500,00

Sectie III
EUR
5.000,00
EUR

12.500,00

Sectie IVB
EUR
500,00

per gebeurtenis voor kabel- en/of leidingschade als
vermeld in clausule K 081-260/2

per gebeurtenis
per gebeurtenis voor kabel- en/of leidingschade als
vermeld in clausule K 081-260/2

per gebeurtenis
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Voorwaarden
K
A
A
A

070-01/1
931-005/1
091-029/2
111-031

A
A
K
K

031-498/1
141-499/4
091-035/1
151-040/2

K 091-045/1
K 101-055
K 101-095
K 121-105
K 981-110/1
K 151-490/1
KX091-999

Constructie "All Risks" omzetvoorwaarden
"To follow"-clausule
Clausule Verjaring
Clausule Bepaling inzake uitsluitingen in verband met
sancties - maart 2014
Clausule Samenvatting NHT-Terrorismedekking
Clausule Nadere bepaling terrorisme
Clausule Uitsluiting personenschade
Clausule Uitsluiting brand sectie III/uitsluiting
regres sectie II
Clausule Uitsluiting motorrijtuigen
Clausule Tussentijdse wijzigingen
Clausule Inloopdekking
Clausule Dekkingsgebied
Betonclausule
Clausule Asbest uitsluiting
Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringstermijn
Ingangsdatum
: 1 januari 2016
te 00.00 uur
Mutatiedatum
: 1 januari 2020
Einddatum
: 1 januari 2021
te 00.00 uur
Premievervaldatum
: 1 januari
met stilzwijgende verlenging voor telkens een termijn van 12 maanden,
behoudens opzegging door één van de partijen met inachtname van een
opzegtermijn van 2 maanden.
Indien deze verzekering eindigt na opzegging, blijven de risico's van
de vóór de einddatum aangevangen werken automatisch op basis van
ongewijzigde premie en voorwaarden gedekt, tot de datum waarop de
onderhoudstermijn van de verzekerde werken eindigt, tenzij de
verzekeringnemer vóór de einddatum te kennen geeft van dit recht geen
gebruik te willen maken. De verzekering blijft echter van kracht
gedurende de onderhoudstermijn voor de werken die vóór de einddatum
zijn opgeleverd.

Prioriteitenbepaling
Voor zover sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden in de tekst van de
hiervoor van toepassing verklaarde voorwaarden gelden de volgende
voorrangsregels:
- clausules gaan vóór verzekeringsvoorwaarden;
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- aanvullende verzekeringsvoorwaarden gaan vóór verzekeringsvoorwaarden
en clausules.
Tegenstrijdigheden in bepalingen van gelijke rangorde worden niet ten
nadele van de verzekerde uitgelegd.

Kosten en assurantiebelasting
Alle in dit document vermelde premies zijn exclusief de nog in rekening
te brengen kosten en eventuele assurantiebelasting, tenzij anders
vermeld.
Rotterdam, 14 november 2019
(HB)
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K 070-01/1 CONSTRUCTIE "ALL RISKS" OMZETVOORWAARDEN
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K 070-01/1 CONSTRUCTIE "ALL RISKS" OMZETVOORWAARDEN
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925
Burgerlijk Wetboek (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 verzekerde respectievelijk de derde was ontstaan dan wel naar
de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. Het enige gevolg van het ontbreken van
onzekerheid is dat de betreffende schade niet is gedekt; de verzekering blijft onverminderd van
kracht.
Het bepaalde in artikel 7:928 lid 2 BW is niet van toepassing op de mededelingsplicht van
verzekeringnemer bij het sluiten van de onderhavige verzekering.
ALGEMENE VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de secties van de bijzondere voorwaarden, met
instandhouding van hetgeen in deze bijzondere voorwaarden is geregeld.
1

Begripsomschrijvingen

1.1

Verzekeringnemer
Verzekeringnemer is diegene, die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en de
premies, kosten en eventuele assurantiebelasting is verschuldigd.

1.2

Verzekeraars
Verzekeraars zijn diegenen, die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor het
door of namens hen getekende aandeel.

1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.1.5

Verzekerde
Verzekerden zijn:
verzekeringnemer;
opdrachtgever en/of bouwdirectie;
hoofdaannemer, aannemers, onderaannemers en leveranciers;
ontwerpers, architecten, adviseurs en constructeurs;
bestuurders, commissarissen, vennoten en ondergeschikten van de bovengenoemde
verzekerden;
overige bij de uitvoering van het verzekerde interest betrokken partijen.
Nevenaannemers zijn - indien deze verzekering is gesloten door een aannemer - slechts
meeverzekerd indien zij onder de polis zijn aangemeld.

1.3.1.6
1.3.2

1.4

Aon
Aon is het onderdeel van de Aon organisatie dat heeft bemiddeld bij de totstandkoming
van de verzekering en/of betrokken is bij de uitvoering van deze overeenkomst.

8.

K0100105095/A20

1.5

Gebeurtenis
Een gebeurtenis is een voorval of een reeks voorvallen als gevolg van één en dezelfde
oorzaak tengevolge waarvan schade (als door de verzekering gedekt) is ontstaan.

1.6

Premier risque
Het bedrag dat in geval van schade of verlies maximaal wordt vergoed, ongeacht de
werkelijke waarde; er is geen sprake van onderverzekering.

2

Betalingsverkeer

2.1
2.1.1

Premies en overige verschuldigde bedragen
Aon heeft zich tegenover verzekeraars tot betaling van de verschuldigde premies en
overige verschuldigde bedragen (hierna tezamen te noemen: premies) als eigen schuld
verbonden en wordt deswege in rekening-courant belast voor de verschuldigde premies.
Verzekeringnemer is gehouden de premies aan Aon te voldoen. Ingeval de verzekering via
een tweede tussenpersoon is gesloten en de verzekeringnemer aan deze heeft betaald, is
de verzekeringnemer door deze betaling tegenover Aon eerst wettig gekweten, wanneer
de tweede tussenpersoon aan Aon de premies heeft afgedragen.
De verzekeringnemer is tegenover verzekeraars wettig gekweten voor zover hij de premies
aan Aon heeft voldaan.
De in art. 2.1.1 bedoelde verplichting van Aon tot betaling van premies als eigen schuld
bestaat niet ten aanzien van de premies die de verzekeringnemer verschuldigd wordt na
het moment waarop Aon aan de verzekeraars heeft meegedeeld dat zij het krediet aan de
verzekeringnemer heeft opgezegd.

2.1.2

2.1.3
2.1.4

2.2
2.2.1
2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Schadepenningen en premierestituties
Verzekeraars crediteren Aon in rekening-courant voor de door verzekeraars verschuldigde
schadepenningen en premierestituties.
Aon zal de schadepenningen en premierestituties aan de rechthebbende(n) afdragen; ter
zake van deze afdracht is Aon tot niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat
resteert na verrekening van deze schadepenningen en premierestituties met ten tijde van
het ontstaan van de afdrachtverplichting al of niet opeisbare vorderingen uit hoofde van
welke verzekering ook. Deze verrekening vindt van rechtswege plaats.
Verzekeraars zullen door de betaling van Aon aan de rechthebbende zijn gekweten, zodra
de schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn ontvangen, respectievelijk met hem zal
zijn verrekend in overeenstemming met de wet dan wel een tussen hem en Aon
bestaande regeling.
Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan Aon en Aon in gebreke
blijft om deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraars de
schadepenningen en premierestituties van Aon terugvorderen indien zij tot hernieuwde
betaling worden aangesproken door de rechthebbende.
Indien Aon de van verzekeraars ontvangen schadepenningen en premierestituties heeft
doorbetaald aan de tweede tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor
doorbetaling zorg te dragen, zal Aon de schadepenningen en premierestituties van de
tweede tussenpersoon kunnen terugvorderen indien Aon hetzij door de rechthebbende
wordt aangesproken tot rechtstreekse betaling, hetzij de verzekeraars die
schadepenningen en premierestituties van Aon terugvorderen, zoals in dit artikel voorzien.
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2.3

Betaling en krediet
Onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van de verschuldigde
premies aan Aon zal deze verzekering slechts van kracht zijn voor de termijn waarvoor de
premies aan Aon zijn betaald c.q. voor de termijn waarvoor Aon verzekeringnemer krediet
heeft verleend. Verzekeringnemer zal bij de interpretatie hiervan worden geacht krediet te
hebben gehad, tenzij hem dit uitdrukkelijk is opgezegd.

2.4

Tussentijdse beëindiging bij niet-betaling
Door het aangaan van de verzekering machtigt de verzekeringnemer Aon onherroepelijk
om verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen uit hoofde van deze verzekering te
ontslaan, indien de verzekeringnemer of de tweede tussenpersoon, ingeval deze
verzekering via deze tweede tussenpersoon is gesloten, nalaat de verschuldigde premies
aan Aon te voldoen. Aon zal verzekeraars niet van hun verplichting ontslaan zonder
verzekeringnemer van te voren van haar voornemen in kennis te hebben gesteld.

2.5

Verruiming begrip verzekeringnemer
Indien een ander dan de verzekeringnemer de premies is verschuldigd wordt die ander
voor de toepassing van art. 2.1 t/m 2.4 mede als verzekeringnemer beschouwd.

3
3.1

Premievaststelling
Aan het einde van ieder verzekeringsjaar verstrekt verzekeringnemer uiterlijk binnen 6
maanden een opgave van de definitieve gegevens over dat verzekeringsjaar. De over dat
jaar definitief verschuldigde premie zal worden vastgesteld en met in achtneming van de
minimumpremie worden verrekend.
Is verzekeringnemer aannemer dan is de premie verschuldigd over de definitieve
bouwomzet, vermeerderd met de door de opdrachtgevers opgegeven waarde van de ter
beschikking gestelde materialen.
Is verzekeringnemer opdrachtgever dan is de premie verschuldigd over de definitieve
investeringen.
Voor de premieverrekening blijft de waarde van de in art. 14.4 genoemde verzekerde
interesten buiten beschouwing.

3.2

3.3
3.4

4

Dekking

4.1

Primaire dekking
Deze verzekering geeft primaire dekking, met inachtneming van art. 4.11, 21.2.2 en 21.8.
In geval van een gedekte schade wordt deze vergoed, ongeacht of deze schade eveneens
geheel of gedeeltelijk onder enige elders lopende verzekering van een van de verzekerden
verhaalbaar is. Verzekeraars doen afstand van enig recht van verhaal op een dergelijke
elders lopende verzekering.

4.2

Voorwaarde voor dekking
Deze verzekering geeft dekking voor schade die is veroorzaakt en ontstaan tijdens de
verzekeringstermijn, een en ander met inachtneming van het bepaalde in art. 4.3.
Schade die is veroorzaakt vóór, doch ontstaan tijdens de verzekeringstermijn is eveneens
gedekt, tenzij verzekeraars, met inachtneming van het bepaalde in art. 4.5, kunnen
bewijzen dat de schade is ontstaan of begonnen is te ontstaan vóór de ingangsdatum van
de verzekering, doch zich openbaarde tijdens de verzekeringstermijn. In dat geval zijn zij
niet tot schadevergoeding gehouden.
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4.3
4.3.1

4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.3
4.3.2

Onderhoudstermijn
In afwijking van het bepaalde in art. 4.2 geldt ten aanzien van de dekking gedurende de
onderhoudstermijn (daarmee gelijk te stellen andere termijnen, zoals garantie- of
servicetermijn) dat deze verzekering dekking biedt voor schade:
die door verzekerde wordt veroorzaakt tijdens de werkzaamheden uitgevoerd uit hoofde
van zijn onderhoudsverplichtingen in het bestek c.q. de overeenkomst;
die ontstaat gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak,
liggende vóór aanvang van deze termijn;
aan de in art. 14.3 genoemde verzekerde interesten, die tijdelijk maximaal 3 maanden op
het bouwterrein zijn opgeslagen en de in art. 14.4 genoemde interesten.
De in art. 4.3.1 genoemde voorwaarden gelden echter niet voor:
herstelwerkzaamheden die de onderhoudstermijn tot maximaal 6 maanden
overschrijden;
werk dat na oplevering - in het kader van het bestek c.q. de overeenkomst - tijdens
de onderhoudstermijn wordt uitgevoerd.
Voor deze werkzaamheden blijft de dekking van kracht die tijdens de bouwtermijn geldt;
de contractueel overeengekomen onderhoudstermijn vangt vervolgens aan na oplevering.

4.4

Rook-, roet- en blusmiddelenschade
In geval van een schade in de zin van de Nederlandse Beursvoorwaarden voor Uitgebreide
Gevarenverzekering, dekt deze verzekering eveneens rook-, roet- en blusmiddelenschade.

4.5

Schade na aankomst
Wanneer verzekerde interesten op het bouw- en/of opslagterrein aankomen zonder dat
schade geconstateerd wordt, zal alle schade die daarna wordt ontdekt, worden geacht te
zijn ontstaan na aankomst op het bouw- en/of opslagterrein, behoudens door verzekeraars
te leveren tegenbewijs.

4.6

Opsporing/lokalisatie van schade
Ingeval een verzekerde redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een uit het werk
voortvloeiende of daarmee verband houdende schade aan het verzekerde werk en/of aan
andere eigendommen van de opdrachtgever is ontstaan, dekt deze verzekering tevens de
redelijke kosten en uitgaven van het lokaliseren/opsporen van een dergelijke schade.
Voorwaarde voor dekking is dat de schade feitelijk wordt gelokaliseerd/opgespoord en dat
sprake is van een onder deze verzekering gedekte schade en dat de kosten worden
gemaakt na verkregen toestemming van bovenstaande verzekeraars.
De vergoeding van de kosten en uitgaven vindt tegelijk plaats met de schadevergoeding
zelf. Indien de schade onder het eigen risico blijft, vindt de vergoeding zo spoedig
mogelijk plaats. Het eigen risico blijft in dat geval buiten beschouwing.

4.7

Algemene kosten
Voor zover niet in de herstelkosten begrepen, dekt deze verzekering tevens de opslagen
voor algemene kosten op basis van de percentages als opgenomen in de oorspronkelijke
begroting van het verzekerde werk.

4.8

Afmakingscourtage
Zonodig boven het verzekerd bedrag dekt de verzekering met uitzondering van sectie II
mede afmakingscourtage.
Onder afmakingscourtage wordt verstaan het bedrag (tot maximaal 1% van de aan
verzekerde en/of andere belanghebbende(n) uit te keren vergoeding van schade en kosten)
dat bij uitkering door Aon aan verzekerde in rekening wordt gebracht.
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4.9

Bereddingskosten
Eveneens voor rekening van verzekeraars zijn boven het verzekerd bedrag tot maximaal
het verzekerd bedrag, de kosten en op geld waardeerbare opofferingen die zijn verbonden
aan de in artikel 7:957 BW genoemde maatregelen die door of namens verzekerde zijn
genomen. Artikel 7:959 lid 2 BW is niet van toepassing.

4.10

Dekkingsgebied
De verzekering is van kracht:
op de bouwplaats en/of als zodanig aan te merken (opslag)terreinen;
binnen Europa tijdens bewerking en prefabricage indien en voor zover dit geschiedt voor
rekening en risico van verzekerde;
indien de in art. 14 genoemde verzekerde interesten tijdelijk buiten het bouwterrein zijn
opgeslagen - anders dan op de terreinen van degene die de betreffende verzekerde
interesten heeft geleverd, tenzij voor rekening en risico van de verzekerden niet zijnde de
leverancier - onverschillig waar binnen Europa.

4.10.1
4.10.2
4.10.3

4.11

Transport
De verzekering is van kracht tijdens vervoer binnen Europa, met uitzondering van vervoer
over zee (niet zijnde de Waddenzee). Ro-ro-, en/of ferryvervoer over zee is echter wel
gedekt.
Het transportrisico is gedekt indien en voor zover dit niet of niet voldoende is gedekt
onder een elders lopende polis. De elders lopende polis gaat te allen tijde voor.

4.12

Overgang belang
In afwijking van artikel 7:948 lid 2 BW loopt de verzekering onverminderd door ten
behoeve van de koper/verkrijger, tenzij verzekeraars binnen 1 maand aantonen dat zij de
verzekering niet op dezelfde wijze en tegen dezelfde voorwaarden zouden hebben
geaccepteerd indien deze door de koper/verkrijger zou zijn aangevraagd.

5

Duur en beëindiging

5.1
5.1.1

Aanvang en einde verzekering
Deze verzekering is gesloten met het beding van stilzwijgende verlenging en wordt
automatisch en stilzwijgend overeenkomstig het polisblad verlengd, tenzij opzegging heeft
plaatsgevonden overeenkomstig art. 5.1.2.
Partijen zijn bevoegd de verzekering per enige contractsvervaldag schriftelijk op te zeggen,
mits daarbij een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht wordt genomen.
Indien deze verzekering is opgezegd overeenkomstig art. 5.1.2 zullen de risico's van de
vóór de einddatum aangevangen werken automatisch op basis van ongewijzigde premie
en voorwaarden gedekt blijven, tot de datum waarop de onderhoudstermijn van de
verzekerde werken eindigt. De verzekering blijft eveneens van kracht gedurende de
onderhoudstermijn voor de werken die vóór de einddatum zijn opgeleverd.

5.1.2
5.1.3

5.2
5.2.1

5.2.2

Aanvang en einde dekking
De dekking is van kracht gedurende de bouwtermijn tot 24.00 uur van de dag waarop
het laatst gereedgekomen werkonderdeel is opgeleverd, ongeacht deelopleveringen en/of
ingebruikname.
De dekking geldt voor alle werken ongeacht de datum waarop met de werkzaamheden is
aangevangen, tenzij op het polisblad is aangegeven dat de dekking geldt voor werken die
aanvangen op of na de ingangsdatum.
Het risico vangt aan na aankomst van de materialen of na aanvang van de
werkzaamheden op het in art. 4.10 omschreven dekkingsgebied, een en ander conform
bestek of overeenkomst, of na aanvang van het transport van de voor het werk bestemde
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5.2.3
6
6.1
6.2

6.3

materialen, welk van de momenten zich het eerst voordoet.
Na oplevering gaat de dekking voor een meeverzekerde onderhoudstermijn in.
Eigen risico
De verzekerde bedragen gelden als excedent van het op het polisblad vermelde eigen
risico.
Het op het polisblad vermelde eigen risico is niet van toepassing in geval van door derden
geleden schade als gevolg van letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet de dood
ten gevolge hebbende (personenschade).
Indien meerdere eigen risico's van toepassing zijn zullen deze niet cumuleren en zal per
gebeurtenis nooit meer dan eenmaal het hoogst van toepassing zijnde eigen risico op de
totale schade-uitkering in mindering worden gebracht.

7

Algemene uitsluitingen

7.1

Molest
Niet gedekt is schade als direct gevolg van molest. Onder molest wordt verstaan:
gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar,
of althans de een de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden.
Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een
Vredesmacht der Verenigde Naties.
burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners
van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat
betrokken is.
opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het
openbaar gezag.
binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op
verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat.
oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht
tegen het openbaar gezag.
muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige
gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.
Bovenstaande uitsluiting is niet van toepassing op schade veroorzaakt door
achtergebleven oorlogstuig, waaronder bommen, mijnen of ander werktuig.

7.2

Atoomkernreacties
Niet gedekt is schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.
Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radio-actieve isotopen welke zich buiten een
kerninstallatie bevinden en worden gebruikt of zijn bestemd om gebruikt te worden voor
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden.

7.3

Opzettelijk veroorzaakte schade
In afwijking van art. 7:952 BW is niet gedekt schade
veroorzaakt door opzet van één of meer van de verzekerden.
Onder opzet van één of meer van de verzekerden wordt niet verstaan opzet van
ondergeschikten van verzekerden, al dan niet leidinggevend of toezichthoudend.
Indien schade ontstaat aan de verzekerde interesten of aan eigendommen van de
opdrachtgever respectievelijk aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan derden
door opzet van één of meer van de andere verzekerden, zullen verzekeraars niet van hun
verplichting tot vergoeding zijn ontheven.
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8

Risicoverzwaring
Verzekeraars verklaren bij het aangaan van de verzekering volledig bekend te zijn met het
verzekerde risico.

9

Toegang bouwterreinen
Verzekeraars of hun vertegenwoordigers zullen op elk redelijk tijdstip toegang tot de
bouwterreinen hebben.

10

Schade

10.1

Verplichtingen
In geval van schade of een gebeurtenis die tot schade zou kunnen leiden, heeft
verzekerde de hierna genoemde verplichtingen.
De verplichtingen vervallen wanneer redelijkerwijs te verwachten is dat het bedrag van de
schadevergoeding beneden het van toepassing zijnde eigen risico blijft of wanneer
verzekerde besluit de schade voor eigen rekening te nemen.

10.1.1

Voorzorgsmaatregelen
Verzekerde is verplicht de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om schade te
voorkomen en zal aan enige wettelijke verplichting hieromtrent dienen te voldoen. Indien
door verzekeraars speciale voorwaarden zijn of worden gesteld ten aanzien van de
uitvoering van de werkzaamheden en/of de te nemen voorzorgsmaatregelen, is verzekerde
verplicht deze speciale voorwaarden na te komen.

10.1.2

Schademelding
Verzekerde zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na het plaatsvinden van het
schadegeval of na het tijdstip waarop het te zijner kennis is gekomen, verzekeraars
hiervan in kennis stellen, onder vermelding van de volledige bijzonderheden en een zo
volledig mogelijke omschrijving van de aard, de oorzaak en de toedracht van de schade.

10.1.3

Schadegegevens
Verzekerde zal alle op het schadegeval betrekking hebbende gegevens, stukken en
inlichtingen die voor de beoordeling van de schade van belang kunnen zijn, binnen
redelijke termijn aan verzekeraars of de door hen benoemde experts verstrekken.

10.1.4

Medewerking
Verzekerde zal alle redelijkerwijze te verlangen medewerking tot regeling en vaststelling
van de schade verlenen.

10.1.5

Schadebeperking
Verzekerde zal het nodige in het werk stellen ter beperking van de schade en aanwijzingen
van verzekeraars of de door hen benoemde experts opvolgen.

10.1.6

Verhaal
Zowel voor als na de vergoeding van een schade zal verzekerde medewerking verlenen
ten aanzien van de door verzekeraars uit te oefenen rechten tegenover derden uit hoofde
van artikel 7:962 BW en toestaan dat verzekeraars, indien zij dit wensen, met
gebruikmaking van de naam van verzekerde, derden aanspreken.
In afwijking van artikel 7:962 lid 3 tweede zin BW plegen verzekeraars geen verhaal op
verzekerde, tenzij verzekerde de schade heeft veroorzaakt met opzet in de zin van deze
polis.
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10.1.7

Erkenning aansprakelijkheid
Verzekerde zal zich onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid, het treden in
schikkingen of het doen van betalingen zonder toestemming van verzekeraars.

10.2
10.2.1

Niet-nakoming
Wanneer in geval van schade blijkt dat een verzekerde niet aan de in art. 10.1.1 t/m
10.1.7 genoemde verplichtingen heeft voldaan, kan dit verlies van het recht op
schadevergoeding ten gevolge hebben, indien verzekeraars bewijzen dat zij hierdoor in een
redelijk belang zijn geschaad.
Verzekeraars zullen echter ten opzichte van de andere verzekerden niet van hun
verplichting tot vergoeding ontheven zijn.

10.2.2

10.3

Schadebehandeling

10.3.1

Benoeming van experts
Benoeming van een expert geschiedt door Aon namens en in overleg met de verzekeraars.
De expert zal onderzoek verrichten en rapporteren met betrekking tot de oorzaak en de
omstandigheden van de gebeurtenis en de omvang van de kosten.
Een vaststellingsovereenkomst, in de zin van art. 7:900 en verder van het Burgerlijk
Wetboek, kan uitsluitend tot stand komen tussen de verzekerde en de verzekeraars.

10.3.2

Schaderegeling
De schaderegeling vindt plaats met verzekeringnemer. Deze wordt geacht daartoe door
alle andere verzekerde partijen onder deze polis onherroepelijk te zijn gemachtigd. De
machtiging eindigt indien aan verzekeringnemer voorlopige surséance is verleend of indien
hij in staat van faillissement verkeert of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn
vermogen verliest of zijn onderneming in liquidatie treedt.

10.3.3
10.3.3.1

Schaderegeling derden
Door verzekeraars zal worden beslist omtrent de vaststelling van de schade, het al dan
niet treffen van een minnelijke regeling voor of tijdens een procedure en het voeren van
onderhandelingen hieromtrent, de eventuele verdediging van verzekerde in verband met
een tegen hem ingestelde strafvervolging, het voeren van verweer tegen of het voldoen
aan een aanspraak tot schadevergoeding, het berusten in een rechterlijke uitspraak en
dergelijke.
Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade zullen worden
behandeld en afgewikkeld met inachtneming van het bepaalde in art. 7:954 BW.

10.3.3.2

10.3.4
10.3.4.1

10.3.4.2

Schade-uitkering
Elke verschuldigde schadevergoeding zal door verzekeraars worden voldaan binnen vier
weken na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens. Verzekeraars zullen nooit eerder in
verzuim zijn dan vanaf vier weken na deze ontvangst.
Met inachtneming van het bepaalde in art. 23.4 vindt de schade-uitkering plaats aan
verzekeringnemer, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat aan een ander wordt
uitgekeerd.

10.3.5

Verjaring na afwijzing schade
Wanneer vergoeding van een schade (of een deel ervan) door of namens verzekeraars aan
verzekerde wordt afgewezen, verjaart de rechtsvordering van verzekerde op verzekeraars
door verloop van 1 jaar te rekenen vanaf de dag volgende op de datum van afwijzing.

11
11.1

Verjaring
Een rechtsvordering tegen een verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door
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11.2

12
12.1
12.2
12.3

13
13.1
13.1.1

13.1.2
13.2

verloop van 5 jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekerde met
de opeisbaarheid ervan bekend is geworden.
Schade, die na 5 jaar na beëindiging van de voor elk werk afzonderlijk geldende
verzekeringstermijn wordt aangemeld en die reeds tijdens de verzekeringstermijn is
ontstaan of begonnen is te ontstaan en zich daarna openbaarde of verergerde, is niet
gedekt.
Mededelingen
Alle mededelingen die verzekerde en verzekeraars aan elkaar dienen of wensen te doen
gelden eveneens als gedaan zodra deze ter kennis van Aon zijn gebracht.
Mededelingen aan verzekeringnemer kunnen door Aon rechtsgeldig worden gedaan aan
het bij haar laatst bekende adres van verzekeringnemer.
Alle mededelingen die een benadeelde en verzekeraars in het kader van art. 7:954 BW aan
elkaar dienen of wensen te doen gelden eveneens als gedaan zodra deze ter kennis van
Aon zijn gebracht.
Geschillen
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt het volgende:
beslechting van geschillen voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst is
onderworpen aan het Nederlands recht en de in de Nederlandse verzekeringspraktijk
geldende gebruiken;
alle geschillen betreffende deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan de
uitspraak van de bevoegde rechter in de plaats van afgifte van de polis.
Indien schriftelijk wordt overeengekomen dat arbitrage wordt toegepast geldt het
volgende.
Verzekeraars en verzekerde benoemen in onderling overleg een onpartijdig persoon, wiens
beslissing - genomen na kennisneming van alle ter zake doende feiten - voor partijen
bindend is. Indien verzekeraars en/of verzekerde dit wenselijk achten of indien zij niet tot
overeenstemming komen over de benoeming van een onpartijdige persoon, zal het geschil
worden voorgelegd aan een commissie van drie personen. Zowel verzekeraars als
verzekerde zullen in zodanig geval ieder een lid van deze commissie aanwijzen, terwijl de
twee aldus aangewezenen in onderling overleg het derde lid zullen benoemen. De
beslissing van deze commissie zal voor beide partijen bindend zijn. Indien één van de
partijen in gebreke blijft om een lid van de commissie te benoemen of indien de door de
twee partijen benoemde leden niet tot overeenstemming kunnen komen over de
benoeming van het derde lid, dan zal het geschil alsnog worden onderworpen aan de
uitspraak van de bevoegde rechter in de plaats van afgifte van de polis.
Partijen verbinden zich de arbitragekosten voor gelijke delen te dragen, tenzij zij bij akte
van benoeming van scheidslieden aan de commissie opdragen de verdeling van die kosten
tussen partijen vast te stellen. De arbiters zullen hun uitspraak doen als goede mannen
naar billijkheid.

BIJZONDERE VOORWAARDEN
De hierna genoemde secties zijn alleen van toepassing voor zover daarvoor in de polis een
verzekerd bedrag is opgenomen.
SECTIE

I - HET WERK

14

Verzekerde interest
Onder verzekerde interest wordt verstaan het werk bestaande uit:
de te bouwen objecten, in aanbouw en/of gereed al dan niet volgens bestek c.q.
overeenkomst;

14.1
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14.2
14.3
14.4

14.5

alle bijkomende werken, meerwerk, wijzigingen enzovoort al dan niet volgens bestek c.q.
overeenkomst;
alle voor het werk bestemde materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen
enzovoort, ongeacht of deze reeds door de bouwdirectie zijn goedgekeurd;
hulpwerken en/of -materialen, eigendom of gehuurd, benodigd voor de uitvoering van het
werk zoals - maar niet beperkt tot - steigerwerk, hekwerken, rijplaten, bekistingen,
damwanden, dekzeilen en zwerfkasten al dan niet volgens bestek c.q. contract en alle
andere objecten welke in verband met het werk op het bouwterrein aanwezig zijn,
behoudens de interesten zoals omschreven in art. 16.5. De hulpwerken en/of -materialen
zijn verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag;
alle ten behoeve van het werk te gebruiken, in gebruik zijnde en/of gebruikte tekeningen,
ontwerpen, modellen en dergelijke voorwerpen.

15

Dekking

15.1

Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt alle materiële schade aan en/of verlies van de verzekerde interesten
(waaronder ook te verstaan de in art. 14.4 genoemde hulpmiddelen indien deze van
overheidswege gedwongen in het werk achterblijven), ongeacht of dit is veroorzaakt door
de aard of een gebrek van de verzekerde interesten, alsmede vernietiging, dit alles
onverschillig hoe ook ontstaan. Tevens is gedekt verontreiniging of het vuil worden van
die verzekerde interesten of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen, voor
zover dit een gevolg is van een plotselinge onzekere gebeurtenis waar verzekerde in alle
redelijkheid geen rekening mee heeft kunnen houden.

15.2

Herstel sectie III schade
Herstel van een gedekte schade aan onder sectie III verzekerde interesten is automatisch
meeverzekerd onder sectie I. Evenals bij herstel van een onder sectie I gedekte schade is
voor deze dekking geen aanvullende premie verschuldigd.

15.3
15.3.1

Extra dekkingen
In geval van een onder art. 15.1 gedekte schade zijn voor zover niet reeds begrepen in de
reparatiekosten of andere wijze van schadevergoeding, tevens verzekerd:
de kosten van slopen en/of demonteren en/of ontmantelen en/of verwijderen
respectievelijk weer aanbrengen en/of opnieuw monteren en/of plaatsen van enig
onderdeel van de verzekerde interesten, voor zover deze kosten noodzakelijkerwijs
gemaakt moeten worden om toegang te verkrijgen tot dat deel van het werk, dat
beschadigd of vernietigd is;
de redelijke honoraria van architecten, inspecteurs en technische adviseurs, alsmede de
kosten van toezicht gemaakt voor het vervangen, weer opbouwen respectievelijk
terugbrengen van het werk in de staat van voor de gebeurtenis;
de kosten van de in verband met bovengenoemde vervanging, wederopbouw of herstel
nieuw te maken tekeningen en bestekken alsmede de kosten van aanbesteding;
de kosten van wegruimen van materialen en/of puin alsmede van het noodzakelijk slopen,
verwijderen, vervoeren, vernietigen, storten en/of opslaan van enig deel van de
beschadigde verzekerde interesten;
de kosten voor overwerk om te bespoedigen dat het werk binnen de gestelde termijn
wordt opgeleverd en spoedverzending (inclusief luchtvracht).
de extra herstelkosten die gemaakt moeten worden in verband met gewijzigde wetgeving
en/of overheidsvoorschriften. De uitsluiting van art. 16.2 is niet van toepassing.
De in dit artikel omschreven extra dekking geldt als een afzonderlijke verzekering voor de
zes onderdelen tezamen tot een maximum bedrag van EUR 500.000,00 per gebeurtenis

15.3.1.1

15.3.1.2

15.3.1.3
15.3.1.4

15.3.1.5
15.3.1.6
15.3.2
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of tot 25 % van de onder sectie I verzekerde waarde van het betreffende werk per
gebeurtenis indien die waarde EUR 2.000.000,00 of hoger is.
16
16.1
16.2

16.3

16.4

16.5

17
17.1

17.2

Uitsluitingen
Deze verzekering geeft geen dekking voor:
verlies van een verzekerd interest of onderdeel hiervan door verdwijning of vermissing die
door middel van een normale inventarisatie wordt geconstateerd:
kosten in verband met verbeteringen en/of veranderingen in het ontwerp, gebruik en/of
toepassing van verbeterde materialen, verbeterde en/of veranderde werkwijze,
constructie, en dergelijke;
bedrijfsschade, waaronder ook worden verstaan kosten in verband met stilstand van het
werk, alsmede vertraging in de uitvoering van en onderhandelingen over contracten en
verlies van contracten;
schade aan dat deel van het werk, dat anders dan ten behoeve van de voortgang van de
bouw voor oplevering in gebruik is genomen, voor zover de schade het gevolg is van
zodanig gebruik, tenzij voor deze schade dekking bestaat onder art. 4.3, ongeacht of de
onderhoudstermijn is meeverzekerd. Deze uitsluiting geldt niet in geval van brand en
ontploffing zoals omschreven in de Nederlandse Beursvoorwaarden voor Uitgebreide
Gevarenverzekering;
schade aan de bij het werk te gebruiken, in gebruik zijnde en/of gebruikte werktuigen,
machinerieën, gereedschappen, alsmede keten, loodsen, andere tijdelijke onderkomens en
de inventarissen hiervan, eigendommen van directie en personeel, geld en geldswaardige
papieren.
Schadevergoeding
Verzekeraars vergoeden maximaal het voor deze sectie verzekerde bedrag op basis van de
volledige kosten van vervanging en/of reparatie van de verzekerde interesten, ongeacht de
oorspronkelijke kosten of waarde van deze interesten en ongeacht of vervanging en/of
reparatie plaatsvindt.
Voor de in art. 14.4 genoemde middelen vergoeden verzekeraars 70% van de
oorspronkelijke nieuwwaarde op voorwaarde dat verzekerde de aankoopbewijzen kan
overleggen. In alle overige gevallen vergoeden verzekeraars 50% van de oorspronkelijke
nieuwwaarde. In geval van huur vergoeden verzekeraars maximaal de dagwaarde.

18

Overdekking BTW
Het op het polisblad voor sectie I vermelde verzekerde bedrag is exclusief BTW.
Ingeval verzekeringnemer terecht BTW in rekening wordt gebracht over een onder deze
verzekering gedekte schade en hij kan deze niet (volledig) verhalen, zullen verzekeraars de
BTW, zonodig boven het verzekerd bedrag van sectie I, eveneens vergoeden. Het onder
sectie I verzekerde bedrag wordt dan geacht automatisch met de BTW te zijn verhoogd.
Verzekeraars hebben in dat geval recht op naverrekening over de definitieve omzet
inclusief BTW van het betreffende werk.

19

Automatische bijverzekering
Ongeacht de bedragen die onder deze sectie worden vergoed, loopt de verzekering ten
aanzien van deze sectie gedurende de gehele verzekeringstermijn voor het volle
verzekerde bedrag door.

SECTIE II - AANSPRAKELIJKHEID
20
20.1

Dekking
Deze verzekering dekt als een afzonderlijke verzekering de aansprakelijkheid van
verzekerden voor door derden geleden schade (incluis alle op geld waardeerbare
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20.1.1
20.1.2
20.2

gevolgschade en smartengeld) als gevolg van:
letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbende (hierna
te noemen personenschade);
beschadiging, vernietiging, verontreiniging, verlies of het vuil worden van zaken of het
zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen (hierna te noemen zaakschade);
De personen- en/of zaakschade als omschreven in art. 20.1.1 en 20.1.2 dient te zijn
ontstaan tijdens de verzekeringstermijn en dient verband te houden met de uitvoering van
het onder deze polis verzekerde werk respectievelijk met de onder deze polis gedekte
werkzaamheden.

21

Uitsluitingen
Deze verzekering geeft geen dekking voor:

21.1

Luchtvaartuigen
Schade door of voortvloeiende uit de eigendom dan wel het gebruik door de verzekerde
van luchtvaartuigen, alsmede doordat personen en voorwerpen uit of van luchtvaartuigen
vallen. Deze uitsluiting geldt niet voor schade veroorzaakt als passagier (niet bestuurder)
of door een passagier (niet bestuurder).

21.2
21.2.1

Motorrijtuigen
Schade veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen in de zin van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) of een vergelijkbare buitenlandse
wet.
De in art. 21.2.1 genoemde uitsluiting geldt niet:
in geval van schade veroorzaakt door motorrijtuigen die op of nabij het bouwterrein
worden gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden.
In geval van WAM-plichtige (of buitenlandse daarmee vergelijkbare) motorrijtuigen, loopt
deze verzekering als excedent van, respectievelijk als verschil in voorwaarden met
hetgeen aldus verzekerd dient te zijn, dan wel verzekerd is, indien dit de omvang van de
verplichte verzekering overschrijdt;
voor schade veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen waarvan de verzekerden
genoemd op het polisblad of de tot schadevergoeding aangesproken verzekerde geen
eigenaar zijn of waarover zij niet uit hoofde van huurkoop en/of leasing beschikken dan
wel waarvan zij geen verzekeringsplichtige houder zijn in de zin van de WAM of een
vergelijkbare buitenlandse wet;
voor schade veroorzaakt door of toegebracht met lading of andere zaken terwijl deze
worden geladen op, vervoerd met of afgeladen van een motorrijtuig dan wel daarvan
afvallen of zijn afgevallen (ook indien de tot schadevergoeding aangesproken verzekerde
eigenaar is van het betreffende motorrijtuig of erover beschikt uit hoofde van huurkoop
en/of leasing);
voor schade veroorzaakt als passagier of door een passagier.
Een eventueel op andere door de verzekerde gesloten verzekeringen gesteld eigen risico
blijft onverzekerd.
Verzekeraars dekken de in deze polis omschreven aansprakelijkheid niet in hun
hoedanigheid van verzekeraar overeenkomstig de WAM of een vergelijkbare buitenlandse
wet. Door het aangaan van deze verzekering heeft verzekerde derhalve niet voldaan aan
enige verplichting tot verzekering voortspruitende uit de genoemde wetten. In afwijking
van art. 4.1 gaan verzekeringen, gesloten ter voldoening aan een wettelijke
verzekeringsplicht, te allen tijde voor.

21.2.2
21.2.2.1

21.2.2.2

21.2.2.3

21.2.2.4
21.2.3
21.2.4

21.3

Schepen
Zaakschade door aanvaring of het daarmee wettelijk gelijkgestelde veroorzaakt door of
met schepen waarvan verzekerde eigenaar of rompbevrachter is. Deze uitsluiting geldt
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niet voor pontons, bakken, roeiboten en andere schepen zonder motoren voor eigen
voortstuwing, dan wel met motoren voor eigen voortstuwing van niet meer dan 3 kW en
3
een waterverplaatsing van niet meer dan 20 m .
21.4

Aansprakelijkheidverhogende bedingen
Schade als gevolg van aanspraken tot vergoeding van schade gegrond op een boete-,
schadevergoedings-, garantie-, of ander soortgelijk beding behalve indien en voor zover
aansprakelijkheid ook zonder een zodanig beding zou hebben bestaan.

21.5

Schade aan verzekerd interest
Schade die is toegebracht aan de ten tijde van de gebeurtenis onder sectie I verzekerde
interesten of enig gedeelte daarvan.

21.6

Schade aan eigendommen van de opdrachtgever
Schade indien deze is veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever voor zover
deze wordt vergoed onder sectie III van deze polis.

21.7

Schade aan gereedschappen, keten, loodsen, eigendommen bouwdirectie en personeel
Schade indien deze is veroorzaakt aan gereedschappen, keten, loodsen alsmede aan
eigendommen van de bouwdirectie en personeel voor zover deze wordt vergoed onder
sectie IVa en/of IVb.

21.8

Personenschade
Aansprakelijkheid in geval van letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet de dood
ten gevolg hebbend van z.z.p-ers en direct bij de bouw betrokken ondergeschikten van
verzekerden, indien dit risico elders is verzekerd. Verzekeraars zullen wel vergoeding
verlenen indien blijkt dat de schadelijdende partij niet of niet voldoende schadeloos is
gesteld onder de elders lopende polissen of door de uitvoeringsorganen van de sociale
wetten. Voor verzekeraars en/of instanties die conform artikel 7:962 BW, akte van cessie
of enige andere wettelijke bepaling regres uitoefenen biedt deze verzekering echter geen
dekking.

21.9

Tijdverlet, winstderving en/of bedrijfsschade
Schade bestaande uit tijdverlet en/of winstderving alsmede bedrijfsschade als gevolg van
materiële schade aan en/of verlies of vernietiging van de onder sectie I verzekerde
interesten waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk is.

22

Onderlinge aansprakelijkheid
Verzekerden worden ten opzichte van elkaar en onderling als derden beschouwd.

23
23.1

Schadevergoeding
Het bedrag van de schadevergoeding die verzekerde gehouden is aan derden te geven
krachtens rechterlijke uitspraak, arbitrale beslissing of minnelijke regeling tot stand
gekomen wordt, na aftrek van het eventueel geldend eigen risico, tot ten hoogste het
verzekerde bedrag voor alle verzekerden tezamen door verzekeraars vergoed; een en
ander ongeacht of het bedrag van de schadevergoeding hoger of lager is dan het
aanvankelijk van verzekerde gevorderde bedrag.
Verzekeraars zullen, ook indien de hierna te noemen rente en kosten tezamen met het
bedrag van de schadevergoeding het verzekerde bedrag mochten overtreffen, tevens
vergoeden:
de wettelijke rente, voor zover deze loopt over het ten laste van verzekeraars komende
gedeelte van de hoofdsom;
de kosten van verweer tegen aanspraken van derden, ook al blijken deze ongegrond, met

23.2

23.2.1
23.2.2
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23.2.3
23.2.4
23.3
23.4

inbegrip van de proceskosten tot betaling waarvan verzekerde mocht worden veroordeeld;
de kosten van rechtsbijstand in verband met een tegen verzekerde ingestelde
strafvervolging;
de bereddingskosten, ook indien deze namens verzekerde zijn gemaakt.
Het eventueel geldende eigen risico is niet van toepassing op de kosten bedoeld in
art. 23.2.2 t/m 23.2.4.
Hetgeen krachtens deze verzekering aan schadevergoeding(en) is verschuldigd kan
rechtstreeks aan de benadeelde derde(n) worden betaald, waartoe verzekeraars aan Aon
instructie kunnen geven.

SECTIE III - EIGENDOMMEN VAN DE OPDRACHTGEVER
24

Dekking

24.1

Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt als een afzonderlijke verzekering tot maximaal het op het polisblad
onder sectie III vermelde verzekerde bedrag schade aan, verlies of vernietiging van andere
eigendommen van de opdrachtgever als gevolg van dan wel verband houdend met de
uitvoering van het verzekerde werk. Tevens is gedekt verontreiniging of het vuil worden
of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen als gevolg van dan wel
verband houdende met de uitvoering van het verzekerde werk voor zover dit een gevolg is
van een plotselinge onzekere gebeurtenis waar verzekerde in redelijkheid geen rekening
mee heeft kunnen houden.
De dekking onder deze sectie is ook van kracht indien geen wettelijke en/of contractuele
aansprakelijkheid van één of meer van de verzekerde partijen aanwezig is of kan worden
aangetoond.
Onder andere eigendommen worden verstaan alle andere dan onder sectie I verzekerde
zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever of waarvoor hij verantwoordelijk is,
alsmede zaken die de opdrachtgever ter bewaring of ter bewerking zijn toevertrouwd, dan
wel in huur, bruikleen of krachtens enige andere overeenkomst in gebruik heeft. Onder
opdrachtgever tevens te verstaan de toekomstige gebruiker of huurder.

24.2
24.2.1

Extra dekkingen
In geval van een onder art. 24.1 gedekte schade zijn voor zover niet reeds begrepen in de
reparatiekosten of andere wijze van schadevergoeding, tevens verzekerd:
de kosten van slopen en/of demonteren en/of ontmantelen en/of verwijderen
respectievelijk weer aanbrengen en/of opnieuw monteren en/of plaatsen van enig
onderdeel van de in art. 24.1 bedoelde eigendommen van de opdrachtgever, voor zover
deze kosten noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden om toegang te verkrijgen tot dat
deel van het werk, dat beschadigd of vernietigd is;
de redelijke honoraria van architecten, inspecteurs en technische adviseurs, alsmede de
kosten van toezicht gemaakt voor het vervangen, weer opbouwen respectievelijk
terugbrengen van de in art. 24.1 bedoelde eigendommen van de opdrachtgever in de staat
van voor de gebeurtenis;
de kosten van de in verband met bovengenoemde vervanging, wederopbouw of herstel
nieuw te maken tekeningen en bestekken alsmede de kosten van aanbesteding;
de kosten van wegruimen van materialen en/of puin alsmede van het noodzakelijk slopen,
verwijderen, vervoeren, vernietigen, storten en/of opslaan van enig deel van de in art.
24.1 bedoelde beschadigde eigendommen van de opdrachtgever;
de kosten voor overwerk om te bespoedigen dat het werk binnen de gestelde termijn
wordt opgeleverd en spoedverzending (inclusief luchtvracht).
de extra herstelkosten die gemaakt moeten worden in verband met gewijzigde wetgeving
en/of overheidsvoorschriften.

24.2.1.1

24.2.1.2

24.2.1.3
24.2.1.4

24.2.1.5
24.2.1.6
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24.2.2

De in dit artikel omschreven extra dekking geldt als een afzonderlijke verzekering voor de
zes onderdelen tezamen tot een maximum bedrag van EUR 500.000,00 per gebeurtenis
of tot 25 % van de onder sectie III verzekerde waarde van het betreffende werk per
gebeurtenis indien die waarde EUR 2.000.000,00 of hoger is.

25

Uitsluitingen
Deze verzekering geeft geen dekking voor:
schade die noodzakelijkerwijze is toegebracht ten behoeve van de uitvoering van het werk
of onafwendbaar uit de werkzaamheden voortvloeit;
schade die is toegebracht aan (al dan niet daadwerkelijk) bij de bouw in gebruik zijnde
werktuigen, machinerieën, gereedschappen en verdere uitrusting;
schade die is toegebracht aan de ten tijde van de gebeurtenis onder sectie I verzekerde
interesten of enig gedeelte daarvan;
bedrijfsschaden van onverschillig welke aard en hoe ook omschreven.

25.1
25.2
25.3
25.4
26

Schadevergoeding
Verzekeraars vergoeden de volledige kosten van vervanging en/of reparatie van de
verzekerde interesten, onafhankelijk van de oorspronkelijke kosten of waarde van deze
interesten, waarbij rekening zal worden gehouden met een redelijke aftrek voor
verbetering.

SECTIE IVA - GEREEDSCHAPPEN, KETEN, LOODSEN ENZ.
27

Dekking
Deze verzekering dekt als een afzonderlijke verzekering tot maximaal het op het polisblad
onder sectie IVa vermelde verzekerde bedrag alle materiële schade aan, verlies of
vernietiging van de bij de bouw te gebruiken, in gebruik zijnde of gebruikte machines,
werktuigen, gereedschappen, keten, loodsen en andere tijdelijke onderkomens, en de
inhoud hiervan voor zover op of nabij de bouwterreinen aanwezig, ook als deze zijn
gehuurd.

28

Uitsluitingen
Deze verzekering geeft geen dekking voor varend en drijvend materieel, transportmiddelen
en/of werktuigen die mechanisch worden voortbewogen en kranen.

29

Schadevergoeding
Verzekeraars vergoeden 70% van de oorspronkelijke nieuwwaarde op voorwaarde dat
verzekerde de aankoopbewijzen kan overleggen. In alle overige gevallen vergoeden
verzekeraars 50% van de nieuwwaarde.
In geval van huur vergoeden verzekeraars maximaal de dagwaarde.

SECTIE IVB - EIGENDOMMEN VAN DE BOUWDIRECTIE EN PERSONEEL
30

Dekking
Deze verzekering dekt als een afzonderlijke verzekering tot maximaal het op het polisblad
achter sectie IVb vermelde verzekerde bedrag alle materiële schade aan, verlies of
vernietiging van de niet reeds elders in deze polis gedekte, op het werk aanwezige
eigendommen van de bouwdirectie en van personen in dienst van verzekerde en
werkzaam op het bouwterrein.

31

Uitsluitingen
Deze verzekering geeft geen dekking voor verlies of vernietiging van geld of andere
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geldswaardige papieren, alsmede voor materiële schade aan, verlies of vernietiging van
mechanisch voortbewogen transportmiddelen en/of werktuigen.
32

Schadevergoeding
Verzekeraars vergoeden maximaal de dagwaarde.
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CLAUSULE(S)
A 931-005/1 "TO FOLLOW"-CLAUSULE - februari 2017
De verzekeraars die het bij deze polis behorende handtekeningenblad hebben ondertekend als
"volgend", volgen de verzekeraars die dit blad als "leidend" hebben ondertekend in alles.
Als de ondertekening niet op een handtekeningenblad, maar op het polisblad is geplaatst, volgen de
op het polisblad vermelde verzekeraars de verzekeraar(s) die met een asterisk (*) staan aangegeven in
alles.
Het bovenstaande geldt ook in geval van onverplichte betalingen.

A 091-029/2 VERJARING
Met ingang van 1 juli 2010 of - indien deze datum later ligt - met ingang van de ingangsdatum van de
onderhavige verzekering geldt het volgende.
1

2

Terzake van aansprakelijkheidsschade wordt onder onderhandelingen zoals bedoeld in
artikel 7:942 lid 3 BW tevens verstaan de schademelding en iedere andere schriftelijke
mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt.
Met inachtneming van het overgangsrecht terzake van artikel 7:942 BW wordt het
bepaalde in de verzekeringsvoorwaarden over verjaring na afwijzing van schade geacht te
zijn doorgehaald.

A 111-031 BEPALING INZAKE UITSLUITINGEN IN VERBAND MET SANCTIES -maart 2014
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze
verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het
de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een
schadeloosstelling uit te keren.

A 031-498/1 SAMENVATTING NHT-TERRORISMEDEKKING (versie 1 januari 2017)
Het clausuleblad "Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V." (hierna: NHT-dekking) is van toepassing indien en voor zover de betrokken
verzekeraars
aangesloten
zijn
bij
de
Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij
voor
Terrorismeschaden N.V.
Op verzoek verstrekt Aon een exemplaar van dit clausuleblad. De tekst ervan kan ook via de website
https://nht.vereende.nl worden geraadpleegd.
Hierna volgt een samenvatting van de NHT-dekking. In geval van discussie over deze samenvatting
gaat het clausuleblad "Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V." voor.
1

Omvang van de NHT-dekking
Indien en voor zover, met inachtneming van onderstaande begripsomschrijvingen, en
binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van
een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme, kwaadwillige
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besmetting of preventieve maatregelen dan wel handelingen of gedragingen ter
voorbereiding hiervan (hierna aangeduid met "terrorismerisico"), geldt voor de in
Nederland gelegen risico's (vastgesteld op basis van artikel 1:1 onder "staat waar het
risico is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht) die zijn ondergebracht bij
verzekeraars die zijn aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (NHT) het gestelde in de leden 2 en 3.
2

Begripsomschrijvingen

2.1

Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan in de vorm van een aanslag of een
reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, waarbij aannemelijk is
dat deze aanslag of reeks is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde
politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

2.2

Kwaadwillige besmetting
Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die letsel en/of aantasting van de
gezondheid of dood tot gevolg kunnen hebben, en/of schade aan zaken kunnen
toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij
aannemelijk is dat het (doen) verspreiden is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk
om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

2.3

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.

3

Bijzondere regeling bij vergoeding van terrorismeschade

3.1

Beperkte schadevergoeding
De uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op
schadevergoeding en/of uitkering is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de
verzekeraar overeenkomstig het van toepassing zijnde Protocol Afwikkeling Claims
ontvangt van de NHT. De NHT beslist of de ingediende aanspraak kan worden
aangemerkt als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico. Eerst nadat de
NHT dit besluit heeft genomen en heeft meegedeeld welk bedrag zal worden uitgekeerd,
kan verzekerde hierop aanspraak maken.

3.2

Maximale uitkering per locatie
Als de verzekering betrekking heeft op schade aan onroerende zaken en/of de inhoud
daarvan, dan wel op de daaruit voortvloeiende schade, geldt dat door de NHT per
verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro zal worden
uitgekeerd, tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.
Voor toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden
in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, tezamen worden
aangemerkt als een verzekeringnemer.
Onder verzekerde locatie worden in dit verband verstaan alle op het risicoadres aanwezige
verzekerde objecten van verzekeringnemer, alsmede de daarbuiten gelegen door hem
verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en
waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen.
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A 141-499/4 NADERE BEPALINGEN TERRORISME
1

Bereidverklaring niet-NHT verzekeraar
Indien en voor zover op deze verzekering, naast verzekeraars die aangesloten zijn bij de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (hierna genoemd
NHT) en voor wie uit dien hoofde op hun aandeel in deze verzekering de Clausule
NHT-terrorismedekking van toepassing is, verzekeraars betrokken zijn die niet bij de NHT
zijn aangesloten, zullen deze verzekeraars ten aanzien van de risico's als omschreven in
de NHT-Clausule daarvoor op dezelfde wijze schade vergoeden als de bij de NHT
aangesloten verzekeraars. Dit geldt ook als de NHT betrokken is bij een schade als gevolg
van een in lid 2.2 omschreven gebeurtenis en de verzekering volledig is gesloten bij
verzekeraars die niet bij de NHT zijn aangesloten.
Indien de leidende verzekeraar een niet bij de NHT aangesloten verzekeraar is, zal deze,
ten aanzien van de bij de NHT herverzekerde risico's, de beslissingen van de bij de NHT
aangesloten verzekeraars volgen.

2
2.1

Uitsluiting
De in lid 2.2 omschreven terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor zover er sprake is van
andere dan in Nederland gelegen risico's, vastgesteld op basis van artikel 1:1 onder "staat
waar het risico is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht. Deze uitsluiting geldt
ook voor schade als gevolg van een in lid 2.2 omschreven gebeurtenis waarbij de NHT
niet is betrokken en de verzekering volledig is gesloten bij verzekeraars die niet bij de NHT
zijn aangesloten.
De verzekering geeft geen dekking 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.

2.2

3

Begripsomschrijvingen

3.1

Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de
zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht 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 ten gevolge 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.

3.2

Kwaadwillige besmetting
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel
Toezicht 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 ten gevolge
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
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beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.
3.3

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.

K 091-035/1 UITSLUITING PERSONENSCHADE
In afwijking van art. 21.8 van verzekeringsvoorwaarden K 070-01/1 geldt het volgende. Deze
verzekering geeft geen dekking voor aansprakelijkheid voor door z.z.p-ers en direct bij de bouw
betrokken ondergeschikten van verzekerden geleden personenschade.
Behalve in geval van aansprakelijkheid voortvloeiend uit artikel 7:658 BW, zullen verzekeraars wel
vergoeding verlenen indien blijkt dat die ondergeschikte niet of niet voldoende schadeloos is gesteld
onder een elders lopende polis of door de uitvoeringsorganen van de sociale wetten. Voor
verzekeraars en/of instanties die conform artikel 7:962 BW, akte van cessie of enige andere
wettelijke bepaling regres uitoefenen biedt deze verzekering echter geen dekking.

K 151-040/2 UITSLUITING BRAND SECTIE III/UITSLUITING REGRES SECTIE II
Van sectie III is uitgesloten schade als gevolg van brand, ontploffing en/of blikseminslag zoals
omschreven in de Nederlandse Beursvoorwaarden voor Uitgebreide Gevarenverzekering. Het regres
van brandverzekeraars terzake van deze schade onder sectie II is uitgesloten.

K 091-045/1 UITSLUITING MOTORRIJTUIGEN
In afwijking van het bepaalde in art. 21.2.2 van verzekeringsvoorwaarden K 070-01/1 geldt het
volgende. De in art. 21.2.1 genoemde uitsluiting geldt niet in geval van schade veroorzaakt door
motorrijtuigen die op of nabij het bouwterrein worden gebruikt voor de uitvoering van de
werkzaamheden.
Indien en voor zover het verzekeren van aansprakelijkheid ten aanzien van deze motorrijtuigen ter
plaatse en ten tijde van de schadeveroorzaking krachtens enige wet verplicht is, loopt deze
verzekering als excedent van, respectievelijk als verschil in voorwaarden met hetgeen aldus verzekerd
dient te zijn, dan wel verzekerd is, indien dit de omvang van de verplichte verzekering overschrijdt.

K 101-055 TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN
Ten aanzien van reeds aangevangen werken waarvoor aanhangsels en/of certificaten zijn afgegeven
zijn tussentijdse wijzigingen in voorwaarden en eigen risico's niet van toepassing. Voor deze werken
gelden de voorwaarden en eigen risico's zoals vermeld in het aanhangsel en/of certificaat.
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K 101-095 INLOOPDEKKING
Voor werken, waarvan de werkzaamheden zijn aangevangen vóór de ingangsdatum en waarvan de
verzekerde onderhoudstermijn nog niet is verstreken, dekt deze verzekering - in aanvulling op het
bepaalde in art. 4.2 van verzekeringsvoorwaarden K 070-01/1 - ook schade die is ontstaan of
begonnen is te ontstaan vóór de ingangsdatum van de verzekering en die zich openbaart tijdens de
verzekeringstermijn.

K 121-105 DEKKINGSGEBIED
Voor de goede orde wordt bepaald dat met de in art. 4.10.2 genoemde verzekerde de met naam op
het polisblad genoemde verzekerden worden bedoeld.

K 981-110/1 BETONCLAUSULE
Van deze verzekering zijn uitgesloten de kosten van herstel of vervanging die betrekking hebben op
het opheffen van tekortkomingen in beton(-constructies), bestaande uit onjuiste mortelsamenstelling,
onvoldoende en/of onjuiste verdichting, ontmenging, grindnesten, krimp- of kruipscheuren, ondichte
voegen en aansluitingen.
Bovengenoemde tekst met de daarbij behorende toelichting is op 4 december 1996 gedeponeerd ten
kantore van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs onder nummer C02 resp. T02.
Toelichting
Onder deze clausule bestaat geen dekking voor tekortkomingen die het normale gevolg zijn van de
gekozen wijze van uitvoering en/of de gekozen materialen. Krimpscheuren bijvoorbeeld zijn scheuren
die inherent zijn aan het uithardingsproces; hiervoor bestaat onder de clausule geen dekking.
Scheuren die het gevolg zijn van bijvoorbeeld een ontwerpfout zijn wel gedekt; het ontstaan van de
scheuren heeft immers niets te maken met het wordingsproces.
Schade die het gevolg is van de tekortkomingen in het beton is wel gedekt.
Voor de goede orde zij opgemerkt dat deze clausule ook van toepassing is voor monolitisch af te
werken vloeren.

K 151-490/1 ASBEST UITSLUITING
Uitgesloten is schade aan of verlies van het verzekerd werk, eigendommen van de opdrachtgever of
aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden schade door het vrijkomen van of het
verontreinigen door asbest.

KX091-999 AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN
1

Stofschotten
Hierbij wordt aangetekend dat de aannemer stipt dient te voldoen aan de in het bestek
voorgeschreven maatregelen ter voorkoming van schade veroorzaakt door vrijkomend
stof, puin en dergelijke.
Indien in geval van schade blijkt dat de aannemer niet of onvoldoende heeft voldaan aan
vorengenoemde verplichtingen zal deze polis uitsluitend de schade vergoeden, welke de
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opdrachtgever van het werk lijdt, en zullen verzekeraars het volledige recht hebben de
vergoede schade op de betreffende in gebreke gebleven aannemer te verhalen.
2

Dekzeilen
Zodra daken en/of gevels worden opengebroken, dienen deze openingen na de dagelijkse
werkzaamheden te worden afgedekt door middel van dekzeilen.
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