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Algemene verzekeringsvoorwaarden
De algemene verzekeringsvoorwaarden bestaan uit de algemene voorwaarden en de rubrieksvoorwaarden. De algemene
voorwaarden zijn van toepassing op de rubrieksvoorwaarden
indien en voor zover daarvan in de rubrieksvoorwaarden niet
wordt afgeweken.
Het in deze algemene verzekeringsvoorwaarden bepaalde geldt
voor de bij verzekeraar afgesloten verzekering, indien en voor
zover daarvan in de bijzondere voorwaarden en/of clausules
niet wordt afgeweken.

1: Definities
De in deze polisvoorwaarden opgenomen vetgedrukte woord-en
hebben een specifieke betekenis en zijn gedefinieerd. Vetgedrukte woorden in het enkelvoud hebben tevens betrekking op
het meervoud en omgekeerd.
1.1 Atoomkernreacties
Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie,
kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.
1.2 Aanspraak
Een vordering tot vergoeding van schade ingesteld tegen een
verzekerde op grond van een handelen of nalaten. Meer aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die met
elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien worden als één
aanspraak beschouwd en worden geacht tegen een verzekerde
te zijn ingesteld ten tijde dat de eerste aanspraak tegen hem is
ingesteld.
1.3 Bereddingskosten
1.3.1	
Als bereddingskosten worden beschouwd de extra
kosten, verbonden aan min of meer bijzondere maatregelen, die door of namens verzekerde worden genomen en redelijkerwijs, zowel qua omvang als qua
noodzaak, geboden zijn om het onmiddellijk dreigend
gevaar van schade af te wenden of te beperken en die
niet zouden zijn gemaakt, indien het onmiddellijk dreigend gevaar van schade zich niet zou hebben verwezenlijkt;
1.3.2

Niet tot bereddingskosten worden gerekend:

1.3.2. a. K
 osten van maatregelen die door of namens een
verzekerde worden getroffen nadat het onmiddellijk
dreigend gevaar voor schade is geweken;
1.3.2. b.  K
 osten van maatregelen die door of namens een verzekerde worden getroffen ter voldoening aan een normale zorgplicht of zorgvuldigheidsplicht;
1.3.2. c. K
 osten die elders in de polis van dekking zijn uitgesloten.
1.4 Derden
Iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde(n).
1.5 Handelen of nalaten
Een handelen of nalaten waaruit een aanspraak voortvloeit.
Hiermee wordt gelijkgesteld een schadevoorval dat vanwege
een aan een verzekerde toebehorende hoedanigheid, krachtens
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de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar
rekening komt. Een opeenvolgend handelen of nalaten met
dezelfde oorzaak wordt als één handelen of nalaten beschouwd
en wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van
het eerste handelen of nalaten uit de reeks.
1.6 Milieuaantasting
Uitstoot, lozing, doorsijpeling, het loslaten of het ontsnappen
van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof voor zover die een
prikkelende werking en/of besmettende en/of bederf veroorzakende en/of verontreinigende werking heeft in of op de
bodem, lucht, het oppervlaktewater of enige al dan niet ondergrondse watergang.
1.7 Molest
Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij zoals gedefinieerd in de tekst die door
het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981
ter griffie van de Rechtbank Den Haag is gedeponeerd onder
nummer 136/1981.
1.8 Omstandigheid
Een of meer feiten waaruit een reële dreiging van een aanspraak
kan worden afgeleid. Als zodanig worden beschouwd feiten
ten aanzien waarvan verzekerde concreet kan mededelen uit
welke handelen of nalaten de aanspraak kan voortvloeien, van
wie de aanspraak kan worden verwacht en welke maatregelen
door verzekerde zijn genomen om die mogelijke schade te voorkomen of beperken.
1.9 Schade
Personenschade en/of zaakschade.
1.9.1	Personenschade
Letsel of aantasting van de gezondheid van personen
al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip
van de daaruit voortvloeiende schade.
1.9.2 	Zaakschade
Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich
daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
1.10 Verzekeraar
DUPI Underwriting Agencies B.V. als gevolmachtigd agent
van de in de polis vermelde risicodragers. DUPI Underwriting Agencies B.V. is gevestigd aan de Blaak 16,
6e etage, 3011 TA Rotterdam.
1.11 Verzekerden
Onder verzekerden wordt verstaan:
a. verzekeringnemer,

in zijn in de polis beschreven hoedanigheid;
b. a
 ndere in de verzekering vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen, in hun in de
polis beschreven hoedanigheid;
c. d
 e personeelsvereniging, de eigen pensioenfondsen
en andere fondsen, instellingen en stichtingen
opgericht in het kader van de verhouding tussen de
verzekerden als hiervoor in lid a en lid b genoemd
en zijn ondergeschikten, handelend als zodanig;
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d. de directeuren, vennoten, maten, bestuurders, commissarissen/toezichthouders,medebeleidsbepalers, bewindvoerders, curatoren of rechtsopvolgers van de
hiervoor genoemde verzekerden;
e. de ondergeschikten van de hiervoor genoemde
verzekerden, huisgenoten en familieleden van de
ondergeschikten en van de verzekerden als genoemd in
artikel 1.11.d, uitsluitend ten aanzien van werkzaamheden
die zij in het kader van de bedrijfsuitoefening voor hen
verrichten.
1.12 Verzekeringnemer
Degene die als zodanig op het polisblad is vermeld en met wie
verzekeraar deze verzekering is aangegaan.
1.13 Verzekeringsjaar
Elke periode van 12 maanden te rekenen vanaf de
ingangsdatum van de verzekering en elke afzonderlijke daarop aansluitende periode van gelijke duur. Indien
een periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering
tot de premievervaldatum korter is dan 12 maanden, dan
wordt een dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar
beschouwd. Bij een verzekeringsperiode korter dan 12 maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de verzekeringsperiode.
1.14 Verzekeringsperiode
De periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de
einddatum van de verzekering.

2: Grondslag
2.1 Aanvraagformulier en overige gemelde informatie
De verzekering is door verzekeraar geaccepteerd en aangegaan
uitgaande van de juistheid en volledigheid van de gegevens
vermeld in het aanvraagformulier. Indien gedurende de looptijd
van de verzekering, voorafgaande aan de verlenging of anderszins, door de verzekeraar vragen worden gesteld, is de verlenging en/of wijziging van deze verzekering door de verzekeraar
geaccepteerd, uitgaande van de juistheid en volledigheid van de
gegeven antwoorden op de gestelde vragen.
2.2 Onzekerheidsvereiste
Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid
zoals bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor zover de aanspraak die wordt ingesteld het gevolg is van een handelen of
nalaten waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de
verzekering onzeker was dat daaruit schade voor een derde was
ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden
zou ontstaan.

3: De dekking
3.1 Aansprakelijkheid
Met inachtneming van de algemene voorwaarden biedt
deze verzekering dekking voor de aansprakelijkheid van een
verzekerde voor door derden geleden schade als gevolg van een
handelen of nalaten in verband met activiteiten behorende tot
de verzekerde hoedanigheid als genoemd in de polis, overeenkomstig de voorwaarden die behoren bij de in de polis of de op
het meest recente polis aanhangsel van toepassing verklaarde
rubrieken.
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3.2 Claims made
Voorwaarde voor dekking is dat:
3.2.1 	Het handelen of nalaten, waaruit de aanspraak en/of
omstandigheid voortvloeit, heeft plaatsgevonden binnen de verzekeringsperiode, en
3.2.1. a. 	de aanspraak terzake daarvan voor de eerste maal
tegen een verzekerde is ingesteld tijdens de verzekeringsperiode en de schriftelijke melding van de
aanspraak door verzekerde aan verzekeraar tevens
tijdens de verzekeringsperiode door verzekeraar is
ontvangen, of
3.2.1. b. de schriftelijke melding van de omstandigheid door
verzekerde aan verzekeraar, tijdens de verzekeringsperiode door verzekeraar is ontvangen;
3.2.2	
Indien een omstandigheid tijdens de verzekeringsperiode voor de eerste maal schriftelijk bij de verzekeraar
is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit voortvloeit
(ongeacht op welk tijdstip) geacht worden te zijn
ingesteld op de datum van de schriftelijke melding
van de omstandigheid.
3.3 Toerekening
Voor de vaststelling van de vergoedingsplichtige verzekeraar,
de van kracht zijnde voorwaarden, verzekerde bedragen en eigen risico’s, is bepalend het eerste van de volgende momenten:
 a
 . het moment waarop een omstandigheid tijdens de
verzekeringsperiode bij verzekeraar is gemeld;
b. het moment waarop de aanspraak tijdens de verzekeringsperiode voor de eerste keer tegen verzekerde wordt
ingesteld.
						

4: De schadevergoeding

4.1 Verzekerd bedrag per aanspraak
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.8, vergoedt
verzekeraar onder aftrek van het eigen risico en tot maximaal
het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag per aanspraak
voor alle verzekerden tezamen, de schade die verzekerden
gehouden zijn aan derden te betalen.
4.2 Vergoeding van wettelijke rente
Verzekeraar vergoedt, zo nodig boven het verzekerde bedrag,
echter gemaximeerd tot éénmaal het verzekerde bedrag per
aanspraak, de wettelijke rente over het door de verzekering
gedekte gedeelte van de schadevergoeding.
4.3 Kosten van verweer en proceskosten, kosten van schaderegeling en bereddingskosten
De verzekeraar vergoedt, zo nodig boven het in de polis genoemde verzekerde bedrag per aanspraak tot maximaal éénmaal het
verzekerde bedrag per aanspraak, de in artikel 4.3.1 tot en met
4.3.5 genoemde kosten, een en ander met inachtneming van het
bepaalde in artikel 4.8:
4.3.1 	
Kosten van verweer en de proceskosten in een
civiele procedure
de kosten van verweer en de proceskosten in een
civiele procedure in verband met een (dreigende) aanspraak, die in opdracht van of met medeweten van en
met voorafgaande instemming van verzekeraars zijn
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gemaakt, ook indien de tegen verzekerde ingestelde
aanspraak ongegrond blijkt te zijn;
4.3.2	
Kosten van verweer en de proceskosten in verband met alternatieve geschillenbeslechting
de kosten van verweer en de proceskosten in verband
met alternatieve geschillenbeslechting, zoals arbitrage of mediation, die in opdracht van of met medeweten van en met voorafgaande instemming van verzekeraar zijn gemaakt;
4.3.3	
Kosten van verweer in een straf-, administratief- of tuchtrechtelijke procedure
de kosten van verweer en de proceskosten in een
strafrechtelijke, administratiefrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure, die in opdracht van of met medeweten van en met voorafgaande instemming van
verzekeraar zijn gemaakt, ook indien de tegen verzekerde ingestelde aanspraak ongegrond blijkt te zijn;
4.3.4 	 Schaderegelingskosten
	
de redelijke kosten die nodig zijn om de schade vast
te stellen en te regelen, zoals de kosten van een expertisebureau, die door of in opdracht van of met medeweten en met voorafgaande instemming van verzekeraar zijn gemaakt;
4.3.5
Bereddingskosten
	
de kosten ter voorkoming of vermindering van
schade als gedefinieerd in artikel 1.3 met inbegrip van
de schade aan zaken die daarbij worden ingezet.
4.4 Vergoeding kosten
De in artikel 4.3.1 t/m 4.3.5 genoemde kosten zullen worden
vergoed totdat de verzekeraar het standpunt heeft ingenomen
dat de aanspraak niet is gedekt en dit standpunt schriftelijk aan
verzekerden kenbaar heeft gemaakt.
4.5 Vergoeding van schade en kosten per verzekeringsjaar
Per verzekeringsjaar vergoedt de verzekeraar aan schade en
kosten als genoemd in artikel 4.3.1 tot en met 4.3.5, tezamen
nooit meer dan twee maal het verzekerde bedrag aanspraak,
een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.8.
4.6 Toedeling
Indien een aanspraak zowel verzekerde als niet verzekerde
schade omvat en/of tevens tegen derden en/of tegen meerdere verzekerden wordt ingesteld, zal in onderling overleg tussen
verzekeraar en verzekerden in redelijkheid en met inachtneming
van ieders belangen worden beslist over de toedeling van de
schade, de wettelijke rente en de kosten.
4.7 Kosten en wettelijke rente zonder eigen risico
Verzekeraar vergoedt de in artikel 4.3.1 t/m 4.3.5 genoemde
kosten en de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom, zonder aftrek van het eigen
risico.
4.8 Non-Cumulatie
Indien de aansprakelijkheid van verzekerde onder meer dan een
van de in de polis van toepassing verklaarde rubrieken is verzekerd, geldt als verzekerd bedrag het hoogste bedrag dat van
toepassing is. De verzekerde bedragen die van kracht zijn voor
de afzonderlijke rubrieken kunnen niet met elkaar cumuleren.
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5: Dekkingsgebied
5.1 Werelddekking
Een handelen of nalaten, waaruit een aanspraak of omstandigheid voortvloeit, dient te hebben plaatsgevonden in de gehele
wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten van
Noord-Amerika en/of Canada.
5.2 Buitenlandse Vestigingen
Tenzij in de polis anders is bepaald, is van de verzekering
uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade in verband met
een vestiging buiten Nederland.
5.3 USA/Canada
Tenzij in de polis anders is bepaald, zijn van de verzekering
uitgesloten aanspraken gebaseerd op het recht van de
Verenigde Staten van Noord-Amerika en/of Canada, ook al heeft
het handelen of nalaten wat tot de aanspraak of de omstandigheid heeft geleid, plaatsgevonden binnen het dekkingsgebied.
5.4 Werelddekking – zaken- en studiereizen
In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1 en artikel 5.3, is
deze verzekering wel van kracht voor reizen die een verzekerde
natuurlijke persoon maakt in opdracht van verzekerde, dan wel
in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf of in verband met
studie. De dekking ten aanzien van deze dienstreizen is beperkt
tot de dekking die wordt gegeven uit hoofde van de Rubrieken
I en II, mits uit aantekening op de meest recente polis en/of
meest recent afgegeven polisaanhangsel blijkt dat deze rubrieken zijn verzekerd.

6: Samenloop
6.1 Andere verzekering
Indien op (een) andere verzekering(en), al dan niet van oudere
datum, de door deze polis verzekerde aansprakelijkheid eveneens is gedekt of daaronder zou zijn gedekt, indien deze polis
niet zou hebben bestaan, loopt deze verzekering slechts als
excedent van de andere verzekering(en), respectievelijk als
dekking voor het verschil in voorwaarden. Tevens blijft te allen
tijde uitgesloten het eigen risico van de elders lopende verzekering(en).
6.2 Soortgelijke bepaling andere verzekering
Bij samenloop van verzekeringen heeft de verzekeringnemer het
recht de schade op deze verzekering te reclameren indien en voor
zover de verzekeraar(s) van die andere verzekering(en) zich op
analoge bepalingen als in artikel 6.1 genoemd zou(den) beroepen
en de regeling van schade op die andere verzekering(en) derhalve
moeilijkheden oplevert. Verzekeraar zal in dat geval de betreffende aanspraak onverplicht in behandeling nemen en bij gebleken
aansprakelijkheid van verzekerde afwikkelen binnen de grenzen
van de polis, echter uitsluitend indien en voor zover verzekeraar(s) van die andere verzekering(en) dekking weiger(t)(en) en/
of rechtens niet verplicht is (zijn) dekking te verlenen en onder de
ontbindende voorwaarden dat verzekeringnemer alle rechten die
zij onder die andere verzekering(en) kan doen gelden onmiddellijk
en zonder enig voorbehoud aan verzekeraar overdraagt.
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7: Uitsluitingen, beperkingen en bijzondere 		
insluitingen
7.1 Aansprakelijkheidverhogende bedingen
Van deze verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid die
verband houdt met en/of voortvloeit uit een boete-, vrijwarings-,
garantie-, schadevergoedings- of een ander soortgelijk beding,
behalve indien en voor zover zonder een dergelijk beding verzekerde aansprakelijk zou zijn;
7.2 Asbest
Van deze verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van
verzekerden veroorzaakt door, voortgevloeid uit of anderszins
verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken;
7.3 Atoomkernreacties
7.3.1	
Van deze verzekering zijn uitgesloten aanspraken tot
vergoeding van schade veroorzaakt door, opgetreden
bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, ongeacht
hoe deze zijn ontstaan;
7.3.2	
Deze verzekering biedt echter wel dekking voor aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door radioactieve nucliden die zich buiten een kerninstallatie
bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om
gebruikt te worden voor industriële, commerciële,
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke,
onderwijskundige of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven
vergunning (voor zover vereist) van kracht is, voor
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen
van radioactieve stoffen. Onder kerninstallatie wordt
verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225),
alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip;
7.3.3 	Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een
derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt
artikel 7.3.2 geen toepassing;
7.4 Lucht- en Ruimtevaart
7.4.1 	Van de verzekering zijn uitgesloten aanspraken tot
vergoeding van schade veroorzaakt met of door een
lucht- of ruimtevaartuig of door personen of zaken die
uit of vanaf een lucht- of ruimtevaartuig zijn gevallen.
7.4.2 	Passagiers
  	Artikel 7.4.1 geldt echter niet voor schade die door
een verzekerde als passagier van een luchtvaartuig
is veroorzaakt. Bij schade aan het luchtvaartuig zelf
toegebracht, zal geen beroep worden gedaan op de
uitsluiting opzicht als omschreven in artikel 7.10;
7.4.3

Onbemande Luchtvaartuigen/Drones
	Artikel 7.4.1 is eveneens niet van toepassing voor
schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit de eigendom van of het gebruik van onbemande luchtvaartuigen/drones zolang:

7.4.3. a. 	de maximale startmassa niet groter is dan (het equivalent van) 25 kilogram;
7.4.3. b. 	de voorgeschreven vergunningen voor het gebruik
van de onbemande luchtvaartuigen/drones aanwezig zijn op het moment van het handelen of nalaten;
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7.4.3. c. 	de onbemande luchtvaartuigen/drones niet worden
gebruikt in een gebied waar het gebruik van onbemande luchtvaartuigen/drones verboden is door (lokale) autoriteiten;
7.4.4 	Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade door of met onbemande luchtvaartuigen/drones indien en voor zover:
7.4.4. a. 	verzekerde zich door diefstal, verduistering of
geweldpleging de macht over het onbemande luchtvaartuig/de drone heeft verschaft;
7.4.4. b. 	verzekerde het onbemande luchtvaartuig/de drone
heeft gebruikt tijdens de voorbereiding tot of door
deelneming aan snelheids-, regelmatigheids- of
behendigheidsvluchten en/of wedstrijden;
7.4.4. c. 	het onbemande luchtvaartuig/de drone in beslag is
genomen door of wordt gebruikt krachtens besluit
van de daartoe bevoegde Nederlandse of buitenlandse overheid;
7.4.4. d. 	het onbemande luchtvaartuig/de drone is ingezet
voor een waagstuk, waarbij het leven bewust roekeloos in gevaar wordt gebracht, tenzij het verrichten
van dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was bij
rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen van de
verzekerde zichzelf, anderen, dieren of zaken te redden;
7.4.4. e. 	het onbemande luchtvaartuig/de drone is ingezet bij
het opzettelijk plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe;
7.4.4. f. 	de verzekerde niet bevoegd was of door of namens
verzekerde gemachtigd was het onbemande luchtvaartuig/de drone te besturen of te bedienen;
7.4.4. g. 	de verzekerde onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken en/of bedwelmende, opwekkende
of kalmerende middelen verkeerde, dat hij/zij niet in
staat kon worden geacht het onbemande luchtvaartuig/de drone naar behoren te besturen. Van onder
invloed van alcohol is sprake als het bloedalcoholgehalte ten tijde van de schade 0,5 o/oo of hoger was
of het ademalcoholgehalte 220 microgram of hoger
was.
7.5 Milieuaantasting
Van de verzekering zijn uitgesloten aanspraken tot vergoeding
van schade ten gevolge van een milieuaantasting die het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces.
7.6 Molest
Van de verzekering zijn uitgesloten aanspraken tot vergoeding
van schade die verband houden met en/of voortvloeien uit molest.
7.7 Motorrijtuigen
7.7.1 	Van de verzekering zijn uitgesloten aanspraken tot
vergoeding van schade veroorzaakt met door een
motorrijtuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) met aanvullingen
en wijzigingen.
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7.7.2

Deze uitsluiting geldt echter niet voor:
a. d
 e aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of
door aanhangwagens, die na van een motorrijtuig te
zijn losgemaakt of losgeraakt, veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen;
b. 	de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of
door lading bij het laden of lossen van een motorrijtuig;
c. 	de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met
of door lading die zich bevindt op dan wel valt of
gevallen is van een motorrijtuig, anders dan tijdens
laad- en/of loswerkzaamheden. Deze insluiting geldt
niet indien de lading een gevaarlijke stof is, waarvoor
verzekerde aansprakelijk is op grond van Boek 8 artikel 1210 t/m 1220 BW of analoge of overeenkomende
buitenlandse wetgeving;
d. 	de aansprakelijkheid voor schade die door een verzekerde als passagier van een motorrijtuig is veroorzaakt. Bij schade aan het motorrijtuig zelf zal geen
beroep worden gedaan op de uitsluiting opzicht als
omschreven in artikel 7.10;
e. 	de aansprakelijkheid van verzekerde als genoemd in
artikel 1.11.a tot en met artikel 1.11.d als werkgever
voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig,
waarvan de aangesproken verzekerde geen eigenaar,
bezitter of houder is en dat bij een ondergeschikte van
verzekerde in gebruik was, voor schade van een derde, niet zijnde de ondergeschikte zelf.

7.7.3	
De in artikel 7.7.2.a tot en met 7.7.2.e omschreven
dekking geldt echter niet ter zake van de aansprakelijkheid voor schade waarvoor verzekeringsplicht
bestaat krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) of een analoge buitenlandse wet;
7.8 (Op)geleverde zaak/verrichte dienst
7.8.1 	Van de verzekering zijn uitgesloten aanspraken tot
vergoeding van:
a. 	zaakschade aan zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op)geleverd;
b. 	de schade en de kosten van terugroepen, verbeteren,
vervangen of herstellen van de door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde (op)geleverde zaken,
tenzij deze kosten zijn aan te merken als bereddingskosten;
c. 	de kosten van het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van de door of onder verantwoordelijkheid van
verzekerde uitgevoerde werkzaamheden of verrichte
diensten;
d. 	enige andere prestatie die in de plaats treedt van het
in artikel 7.8.1 a, 7.8.1.b en/of 7.8.1.c bepaalde.
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7.8.2 	De uitsluitingen als omschreven in de artikelen
7.8.1.a tot en met 7.8.1.d gelden ook voor de schade
voortvloeiende uit het niet of het niet naar behoren
kunnen gebruiken van de (op)geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, ongeacht door wie de schade
is geleden of de kosten zijn gemaakt.
7.8.3 	Wanneer door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op)geleverd schade
wordt toegebracht aan andere zaken die eerder door
of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn
(op)geleverd, dan gelden de in de artikelen 7.8.1.a tot
en met 7.8.1.d genoemde uitsluitingen niet voor die
andere zaken.
7.8.4 	Wanneer door werkzaamheden die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn uitgevoerd schade wordt toegebracht aan andere zaken die eerder door
of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op)
geleverd, dan gelden de in de artikelen 7.8.1.a tot en
met 7.8.1.d genoemde uitsluitingen niet voor die andere zaken.
7.8.5 	In afwijking van het gestelde in artikel 7.8.3 en artikel
7.8.4 gelden de uitsluitingen als genoemd in de artikelen 7.8.1.a tot en met 7.8.1.d echter wel als de (op)
geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden onderwerp zijn van één en dezelfde overeenkomst.
7.9 Opzet
7.9.1 	Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit:
7.9.1. a. 	het opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht
wederrechtelijk handelen of nalaten;
7.9.1. b. 	gedragingen, genoemd in artikel 7.9.1.a gepleegd in
groepsverband, ook in geval verzekerde niet zelf als
zodanig heeft gehandeld of nagelaten.
7.9.2 	Aan het opzettelijk karakter van het wederrechtelijk
handelen of nalaten in de situatie, genoemd in artikel
7.9.1.a en 7.9.1.b doet niet af, dat verzekerde zodanig
onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert
dat hij/zij niet in staat is zijn/haar wil te bepalen.
7.9.3 	Indien verzekerde een rechtspersoon is, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, wordt voor de toepassing van artikel 7.9.1.a en
7.9.1.b onder verzekerde verstaan een bestuurder in
de zin van Boek 2 BW, respectievelijk een beherend
vennoot.
7.9.4 	Deze uitsluiting geldt niet voor de aansprakelijkheid
van verzekerde voor door zijn ondergeschikte(n) opzettelijk veroorzaakte schade, mits verzekerde terzake hiervan geen enkel verwijt treft. Verzekeraar
behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de op grond
van dit artikel uitgekeerde schadevergoeding op de
veroorzaker(s) te verhalen.
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7.10 Opzicht

7.13 Wanprestatie

7.10.1 	Van de verzekering zijn uitgesloten aanspraken tot
vergoeding van zaakschade veroorzaakt gedurende
de tijd dat een verzekerde of iemand namens hem
deze zaken vervoert, bewerkt, behandelt, repareert,
bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart, beheert of
om welke reden dan ook onder zich heeft. Deze uitsluiting geldt eveneens voor de uit deze zaakschade
voortvloeiende schade.

7.13.1 	Niet nakomen bereddingsplicht
Van de verzekering zijn uitgesloten aanspraken tot
vergoeding van schade indien de verzekerde heeft
nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming of
vermindering van schade, voor zover daardoor de belangen van de verzekeraar zijn geschaad.

7.10.2 	

Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot:

a. 	de aansprakelijkheid voor zaakschade van derden
veroorzaakt tijdens werkzaamheden van verzekerden
bij die derden, voor zover het zaken betreft die geen
onderwerp zijn van een door verzekerde uit te voeren
overeenkomst en/of waaraan op het moment van
de schadeveroorzaking door verzekerde geen werkzaamheden werden verricht;
b. 	de aansprakelijkheid voor zaakschade van ondergeschikten waarvoor verzekerde als werkgever aansprakelijk is, met uitzondering van schade aan motorrijtuigen;

7.13.2
Negatieve Wanprestatie
  	Van de verzekering zijn uitgesloten aanspraken tot
vergoeding van schade die is veroorzaakt door of is
voortgevloeid uit of enig verband houdt met het niet
of niet tijdig nakomen van een overeenkomst.
7.14 Schepen
7.14.1 	Van de verzekering zijn uitgesloten aanspraken in verband met het in eigendom hebben, houden, bezitten, gebruiken of laten gebruiken, huren, charteren, besturen of
laten besturen van een schip, als gedefinieerd in Boek 8,
artikel 1 BW.
7.14.2 	De uitsluiting beschreven in artikel 7.14.1 geldt niet
voor:

c. 	de aansprakelijkheid voor zaakschade, die verzekerde
anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming
onder zich had, indien en voor zover ter zake daarvan
door een brandverzekeraar schade is vergoed;

7.14.2 a. 	de aansprakelijkheid van verzekerden als passagier
van een schip. Bij schade aan het schip zelf toegebracht zal uitsluitend in dit geval geen beroep worden
gedaan op de uitsluitingen van artikel 7.10;

d. 	de aansprakelijkheid voor zaakschade aan vervoermiddelen veroorzaakt gedurende de tijd dat deze voor
laden of lossen aanwezig zijn op of zich bevinden in
de onmiddellijke nabijheid van de terreinen van verzekerde of daar waar verzekerde werkzaamheden verricht;

7.14.2. b. d
 e aansprakelijkheid van verzekerden voor personen-schade toegebracht met een schip, met uitzondering van de personenschade van de bemanningsleden van het schip;

e. 	de aansprakelijkheid voor zaakschade aan gehuurde
of al dan niet tegen betaling aan verzekerde ter beschikking gestelde lokalen, stands en dergelijke tijdens deelname aan beurzen en/of tentoonstellingen.
7.11 Overtreding overheidsvoorschriften
Schade ten gevolge van een handelen of nalaten dat bewust
in strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift,
indien zulks is geschied in opdracht van of met goedvinden
van verzekerden. Indien de betreffende verzekerde een rechtspersoon, een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting
onder verzekerde verstaan een lid van de directie of bedrijfsleiding, alsmede enige functionaris in dienst van verzekerde die
door een lid van de directie of bedrijfsleiding is belast met de
bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder genoemd voorschrift.
7.12 Sanctiewetgeving
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.

7.14.2. c. 	schade toegebracht door pontons, bakken, roeiboten
en andere schepen zonder motoren voor eigen voortstuwing, dan wel met motoren voor eigen voortstuwing van niet meer dan 3 KW, mits de waterverplaatsing niet meer is dan 20 m3.
7.15 Seksuele Gedragingen
7.15.1 	Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit:
7.15.1. a. s
 eksuele of seksueel getinte gedragingen van welke
aard ook;
7.15.1. b.gedragingen als genoemd in artikel 7.16.1, gepleegd
in groepsverband, ook in geval verzekerde niet zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.
7.15.2 	Aan het handelen of nalaten in de situatie genoemd
in artikel 17.15.1.a en artikel 7.15.1.b, doet niet af
dat verzekerde zodanig onder invloed van alcohol of
andere stoffen verkeerde, dat hij/zij niet in staat was
zijn/haar wil te bepalen.
7.16 Software/Data/Cyber
7.16.1 	Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade welke het gevolg is van het beschadigen of het verloren (doen) gaan van elektromagnetisch en/of optisch opgeslagen gegevens (data).
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7.16.2  	Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade in verband met door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde ontwikkelde, geproduceerde, gemodificeerde, behandelde, bewerkte,
verwerkte en/of (op)geleverde software.

8.2 Verzekerde is verplicht de verzekeraar terstond schriftelijk
te informeren van zijn voornemen de verzekerde hoedanigheid
en de hiermee verband houdende bedrijfsactiviteiten te wijzigen. Dit geldt eveneens t.a.v. zijn voornemen bedrijven of bedrijfsactiviteiten te acquireren.

7.16.3 	Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade door, voortvloeiende uit of enig verband houdende met onderhouds- en/of servicewerkzaamheden aan software.

8.3 Ten aanzien van verzekerden die na de ingangsdatum van
deze verzekering, al dan niet door aantekening op de polis, als
verzekerden worden beschouwd, geldt dat deze verzekering uitsluitend de aansprakelijkheid dekt voor schade als gevolg van
een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden op of na de
datum waarop zij als verzekerden worden beschouwd.

7.16.4 	Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade verband houdende met zogenaamde cyber-risico’s waarbij via een (communicatie)
netwerk, zoals bijvoorbeeld internet, dataverkeer ontregeld wordt, informatiedragers, data, infrastructuur
en/of apparatuur beschadigd raken, verloren gaan
of niet meer toegankelijk zijn als gevolg van hacken,
crashen, spamming, doorbreken van beveiligingen,
denial of services, verspreiden van computervirussen,
etc.
7.17 Vermogensdelicten
7.17.1 	Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade door, voortvloeiende uit of enig verband houdende met het plegen van een vermogensdelict door een verzekerde.
7.17.2 	Indien verzekerde een rechtspersoon is, een vennootschap onder firma of een Commanditaire vennootschap, wordt voor de toepassing van artikel 7.17.1
onder verzekerde verstaan een bestuurder in de zin
van Boek 2 BW, respectievelijk een beherend vennoot.
7.17.3  	Deze uitsluiting geldt niet voor de aansprakelijkheid
van verzekerde voor een door zijn ondergeschikte(n)
gepleegd vermogensdelict, mits verzekerde terzake
hiervan geen enkel verwijt treft. Verzekeraar behoudt
zich uitdrukkelijk het recht voor de op grond van dit
artikel uitgekeerde schadevergoeding op de veroorzaker(s) te verhalen.
7.18 Genetische Modificatie
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor
schade in verband met genetische modificatie en/of genetische
manipulatie.
7.19 Voorrisico
Tenzij in de polis anders is bepaald, zijn niet verzekerd aanspraken en/of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van deze verzekering. Indien sprake is van een reeks
van handelen of nalaten die met elkaar verband houden of
uit elkaar voortvloeien, is voor de toepassing van dit artikel bepalend de datum van aanvang van deze reeks.

8: Risicowijziging
8.1 De premie en voorwaarden van de onderhavige verzekering
zijn gebaseerd op de verzekerde hoedanigheid en de hiermee
verband houdende bedrijfsactiviteiten, zoals in de polis is omschreven.
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8.4 Indien een wijziging een zodanige verzwaring van het risico
met zich brengt dat verzekeraar deze verzekering slechts op gewijzigde premie en /of voorwaarden wenst voort te zetten, zal
verzekeraar binnen 1 maand na ontvangst van de schriftelijke
kennisgeving als bedoeld in artikel 8.2 hiervan aan verzekeringnemer mededeling doen. Verzekeringnemer heeft het recht de
verzekering op te zeggen op het moment waarop de wijziging
ingaat en in ieder geval gedurende 1 maand nadat de wijziging
hem is medegedeeld.
8.5 Indien deze wijziging een zodanige verzwaring van het risico
met zich brengt dat gebondenheid aan de overeenkomst niet
meer van de verzekeraar kan worden gevergd, heeft verzekeraar
het recht de verzekering tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden na ontvangst van de
schriftelijke kennisgeving als genoemd in artikel 8.2.
8.6 Indien verzekerde verzuimt de verzekeraar van de in artikel
8.2 bedoelde wijziging te informeren of indien de verzekeringnemer of de verzekeraar gebruik heeft gemaakt van het recht de
verzekering op te zeggen overeenkomstig het bepaald in artikel
8.4 respectievelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.5,
is verzekeraar slechts gehouden die schade te vergoeden die
ook ten laste van de verzekeraar zou zijn gekomen indien de
verzekerde hoedanigheid en de hiermee verband houdende bedrijfsactiviteit(en) niet wa(s)(ren) gewijzigd.

9: Schade, schaderegeling, schadevergoedingen
en namelding
9.1 Zodra de verzekerde kennis draagt van een aanspraak of
van een omstandigheid, is verzekerde verplicht:
9.1.a Melden en Opvolgen Aanwijzingen
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen iedere aanspraak en iedere omstandigheid waarmee zij bekend zijn, schriftelijk bij verzekeraar
te melden en de van verzekeraar ontvangen aanwijzingen
stipt op te volgen;
9.1.b Informatie
 verzekeraar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in het
bezit te stellen van alle voor de behandeling van de aanspraak of beoordeling van een omstandigheid van belang
zijnde informatie en bescheiden, zoals de aan hem overhandigde dagvaarding(en), elders afgesloten verzekeringsovereenkomsten waarop de aan verzekeraar gemelde aanspraak of omstandigheid eveneens is verzekerd en
verzekeraar, desverlangd, een schriftelijke en ondertekende verklaring omtrent oorzaak, toedracht en omvang van
de schade te overleggen;
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9.1.c Regres verzekeraar
 alle

voor de schadebehandeling en voor het eventueel te
nemen regres benodigde medewerking te verlenen;
9.1.d E
 rkennen aansprakelijkheid
zich te onthouden van alles wat het belang van de verzekeraar zou schaden en zich te onthouden van iedere
mededeling of gedraging waaruit een erkenning van
aansprakelijkheid of een gehoudenheid tot vergoeding
van schade zou kunnen worden afgeleid. Van het schaden van de belangen van de verzekeraar is geen sprake
bij een terechte erkenning van aansprakelijkheid of een
erkenning van louter feiten;
9.1.e B
 eredding
alle maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van de schade.
9.2 Niet nakomen van verplichtingen en verval van rechten
Indien verzekerde de in de artikelen 9.1.a t/m 9.1.e genoemde
verplichtingen niet of niet volledig is nagekomen en de verzekeraar hierdoor in zijn redelijke belangen is geschaad, vervalt
het recht op uitkering onder deze verzekering. Indien het verval
van recht op uitkering niet is gerechtvaardigd, zal in geval de
verzekerde een verplichting als genoemd in artikelen 9.1.a t/m
9.1.e niet is nagekomen, de door verzekeraar daardoor geleden
schade op de uitkering in mindering worden gebracht. Van verval van recht op uitkering zal in ieder geval sprake zijn, indien
verzekerde de verplichtingen als genoemd in de artikelen 9.1.a
t/m 9.1.e niet is nagekomen met het opzet de verzekeraar te
misleiden, behoudens voor zover deze misleiding het verval van
recht op uitkering niet rechtvaardigt.
9.3 Schaderegeling
Verzekeraar belast zich met de regeling en vaststelling van de
schade. Verzekeraar beslist over onder andere:
a. het erkennen van aansprakelijkheid;
b. d
 e wijze waarop verweer tegen de aanspraak wordt gevoerd;
c.  de eventuele verdediging in een strafrechtelijke, administratiefrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure;
d. het vaststellen van de schade;
e. het al dan niet treffen van een minnelijke regeling;
f.  h
 et benoemen van een advocaat en/of andere externe
deskundige;
g. het al dan niet berusten in een gerechtelijke of arbitrale
uitspraak.
9.4 Schadevaststelling
Voor het vaststellen van de schadevergoeding en de kosten
wordt door verzekeraar, indien nodig, een deskundige benoemd.
Verzekerde heeft eveneens het recht een deskundige te benoemen. De kosten van deze deskundige komen voor rekening
van verzekerde, tenzij anders in de polis is overeengekomen. Als
verzekerde besluit een deskundige te benoemen is hij verplicht
verzekeraar hiervan terstond te informeren.
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9.5 Schadevergoeding
Verzekeraar heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Hierbij houdt
verzekeraar rekening met de belangen van de verzekerde. Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade
zullen worden behandeld en geregeld met in achtneming van
het bepaalde in artikel 7:954 BW.
9.6 Vergoeding aan deskundigen
Verzekeraar heeft het recht om de kosten van verweer rechtstreeks aan een overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.3.f
benoemde advocaat of andere externe deskundige te betalen
zonder dat verzekerde aanspraak op vergoeding kan maken.
9.7 Verjaring
Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een
uitkering verjaart door verloop van drie jaren na aanvang van de
dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de
opeisbaarheid daarvan bekend is geworden.
9.8 Onvolledige of onware opgave bij schade
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade, waarbij verzekerde omtrent ontstaan, aard of omvang van de schade een
verwijtbaar onvolledige of onware opgave doet. Deze uitsluiting
geldt niet indien de verzekerde aantoont dat de verwijtbaar onvolledige of onware opgave zich buiten zijn weten of tegen zijn
wil heeft voorgedaan en dat hem ten aanzien daarvan redelijkerwijs niets is te verwijten.
9.9 Schaderegeling Terrorisme
9.9.1
Herverzekering bij NHT
	De verzekeraar heeft zich voor het terrorismerisico
herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. (NHT).
9.9.2
Uitkeringsprotocol
	Op de schaderegeling van een schade als gevolg van
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen is het ‘Protocol afwikkeling claims’ van
de NHT van toepassing. Een afschrift van de volledige tekst van het protocol is verkrijgbaar bij de verzekeraar of te raadplegen op de website van de NHT (
https://nht.vereende.nl/).
9.9.3 	 Beperking schadevergoedingsplicht
  	Bij schade als gevolg van een gebeurtenis die (direct
of indirect) verband houdt met en/of voortvloeit uit:
a.	
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen;
b. 	handelingen of gedragingen ter voorbereiding van
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen geldt dat de schadevergoeding door
de verzekeraar wordt beperkt tot het bedrag van de
uitkering die de verzekeraar, overeenkomstig de toepassing van het Uitkeringsprotocol, ontvangt van de
NHT. De NHT beslist of er sprake is van een terrorismeschade. Op vergoeding kan niet eerder aanspraak
worden gemaakt dan na deze beslissing en de bekendmaking van het bedrag van de vergoeding.
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9.9.4 	Terrorisme buitenlandse risico’s
In het geval er sprake is van buiten 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) dan biedt de verzekering geen dekking voor de gevolgen van een gebeurtenis die direct
of indirect verband houdt met:
a. 	terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen;
b. 	handelingen of gedragingen ter voorbereiding van
terrorisme, kwaadwillige besmettingof preventieve
maatregelen.
9.10 Namelding
9.10.1 	Indien verzekeraar van haar recht gebruik maakt de
verzekering te beëindigen, heeft verzekeringnemer
het recht de termijn van aanmelden met 6 maanden
te verlengen voor aanspraken die voortvloeien uit een
handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden na de
ingangsdatum en voor de beëindigingsdatum van de
verzekering, doch terzake waarvan aanspraken schriftelijk bij verzekeraar worden gemeld binnen 6 maanden na de beëindigingsdatum. Voor deze verlenging
is verzekeringnemer geen extra premie verschuldigd.
9.10.2 	Het in artikel 9.10.1 omschreven recht geldt niet bij
opzegging door:
a. Verzekeringnemer;
b. 	Verzekeraar wegens onvolledige of onware opgave bij
aangaan van de verzekering, onvolledige of onware
opgave bij schade of niet (tijdig) betalen van premie,
inclusief kosten en verschuldigde assurantiebelasting.
9.10.3 	Indien de verzekering eindigt wegens beëindiging van
de activiteiten van verzekeringnemer, echter anders
dan wegens verkoop of overname, heeft de verzekeringnemer het recht de termijn van aanmelden met
36 maanden te verlengen voor aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden na de ingangsdatum van deze verzekering
en voor de beëindigingsdatum van deze verzekering,
doch terzake waarvan aanspraken schriftelijk bij de
verzekeraar worden gemeld binnen 36 maanden na
de beëindigingsdatum van de verzekering. Verzekeringnemer is voor deze verlenging een nader over een
te komen extra premie verschuldigd.
9.10.4 	Indien verzekeringnemer gebruik wenst te maken van
het in artikel 9.10.1 en 9.10.3 omschreven recht van
verlenging, dient hij dat voor de beëindigingsdatum
van de verzekering schriftelijk aan verzekeraar kenbaar te maken.
9.10.5 	Voor aanspraken aangemeld binnen de termijn van
6 respectievelijk 36 maanden als genoemd in artikel
9.10.1 en 9.10.3 geldt dat deze worden toegerekend
aan het verzekeringsjaar direct voorafgaande aan de
beëindigingsdatum.

9.10.6 	De in artikel 9.10 omschreven nameldingstermijn
geldt niet, indien de aansprakelijkheid, waarop de namelding betrekking heeft, is gedekt door een andere
verzekering of daaronder zou zijn gedekt, indien deze
verzekering niet zou hebben bestaan.
9.10.7 	Indien sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden, die met elkaar verband houden of uit elkaar
voortvloeien, is voor de toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 9.10.1 en 9.10.3 bepalend de datum
van aanvang van deze reeks.

10: Verzekeringsperiode
10.1 Begin van de verzekering
De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad
is vermeld.
10.2 Periode
De verzekering eindigt op de op het polisblad vermelde einddatum en wordt verlengd overeenkomstig de op het polisblad
vermelde periode.
10.3 Einde verzekering zonder opzegging
10.3.1 	 Weigeren premie-aanpassing
	
De verzekering eindigt zonder opzegging indien verzekeringnemer de aanpassing van de premie en/of
voorwaarden overeenkomstig het bepaalde in artikel
12.1 weigert. De verzekering eindigt dan op het in artikel 12.2 genoemde moment.
10.3.2 O
 verlijden, faillissement of onder curatelestelling
De verzekering eindigt zonder opzegging:
a. 	op de datum waarop verzekeringnemer zijn beroepsof bedrijfsactiviteiten staakt of komt te overlijden;
b. 	op de datum waarop het faillissement of de onder
curatelestelling van verzekeringnemer wordt uitgesproken.
10.4 Einde van de verzekering –
opzegging door verzekeringnemer
Verzekeringnemer kan de verzekering schriftelijk opzeggen met
ingang van de op het polisblad vermelde einddatum. De opzegging dient tenminste twee maanden voor de einddatum aan verzekeraar plaats te hebben gevonden.
10.5 Einde van de verzekering – opzegging door verzekeraar
10.5.1 	Verzekeraar kan de verzekering schriftelijk opzeggen
met ingang van de op het polisblad vermelde einddatum. De opzegging dient tenminste drie maanden
voor de einddatum aan de verzekeringnemer plaats
te hebben gevonden.
10.5.2 	Tussentijds opzeggen
Verzekeraar en verzekeringnemer kunnen de verzekering tussentijds schriftelijk opzeggen:
a. 	indien verzekeringnemer drie maanden na de premievervaldatum de premie niet heeft betaald, of
b. 	indien in geval van schade door de ander opzettelijk
onjuiste gegevens zijn verstrekt, of
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c. 	na melding van een aanspraak of omstandigheid,
mits binnen een periode van twee maanden nadat
een schade is uitgekeerd of dekking is geweigerd. De
verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die
in de opzeggingsbrief wordt genoemd. In het geval de
verzekering is opgezegd op grond van lid a of lid c van
dit artikel geldt een opzegtermijn van twee maanden.
In het geval de verzekering is opgezegd op grond van
lid b van dit artikel geldt een opzegtermijn van een
maand.

11.5 Verstrekken van gegevens
Verzekeringnemer dient binnen zes maanden na afloop van een
verzekeringsjaar aan verzekeraar gegevens te verstrekken die
verzekeraar nodig heeft om de definitieve premie te berekenen.
Indien verzekeringnemer nalaat binnen zes maanden na afloop
van een verzekeringsjaar de verzekeraar de gegevens te verstrekken die deze nodig heeft om de definitieve premie te berekenen, heeft verzekeraar het recht de voorschotpremie met 50%
te verhogen. Verzekeringnemer blijft verplicht de benodigde gegevens, om de definitieve premie te berekenen, te verstrekken.

10.5.3 	 Onmiddellijke opzegging
	Verzekeraar kan de verzekering bovendien tussentijds
en met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen:

11.6 Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie
Indien verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op
de 30e dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of
weigert te betalen, wordt, zonder dat een aanmaning door verzekeraar is vereist, geen dekking verleend ten aanzien van alle
aanspraken en/of omstandigheden die tegen verzekerde zijn
ingesteld, respectievelijk aan verzekeraar zijn gemeld en/of die
voortvloeien uit een handelen of nalaten begaan nadat 30 dagen
sinds de ontvangst van het betalingsverzoek zijn verstreken.
Onder aanvangspremie wordt verstaan de premie die na het
sluiten van de verzekering verschuldigd wordt, alsmede de premie die de verzekeringnemer in verband met een tussentijdse
wijziging van de verzekering verschuldigd wordt.

a.	
indien verzekerde de verzekeraar bij het aangaan van
de verzekering onjuist en/of onvolledig heeft geïnformeerd met de opzet om verzekeraar te misleiden, of
b. 	indien verzekerde de verzekeraar bij het aangaan van
de verzekering onjuist en/of onvolledig heeft geïnformeerd en verzekeraar bij de kennis van de ware
stand van zaken die verzekering niet zou hebben
gesloten.

11: Premie
11.1 Premie
Verzekeringnemer dient premie, kosten en assurantiebelasting
vooruit te betalen, doch uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd is geworden.
11.2 Vaststelling van de premie
De premie wordt vastgesteld op grond van variabele gegevens
zoals omzet, loonsom herbouwwaar of vloeroppervlakte, kantoorbezetting, e.d. De vastgestelde premie geldt als voorschotpremie voor het betreffende premie per verzekeringsjaar.
11.3 Premieberekening en naverrekening
De premie zoals vermeld in de polis is een voorlopige premie,
tenzij anders is overeengekomen. Berekening van de definitieve
premie over enig verzekeringsjaar heeft tot gevolg dat ofwel verzekeringnemer verplicht is het verschil tussen voorlopige premie en definitieve premie inclusief kosten en de verschuldigde
assurantiebelasting bij te betalen, ofwel verzekeraar is verplicht
het verschil te restitueren, inclusief teveel betaalde assurantiebelasting, echter onder aftrek van administratiekosten.
		
11.4 Aanpassing voorlopige premie n.a.v. naverrekening
Indien de berekening van de definitieve premie over enig verzekeringsjaar een toepassing van artikel 11.3 tot gevolg heeft,
heeft verzekeraar het recht de voorlopige premie voor het volgende verzekeringsjaar te verhogen, dan wel te verlagen met het
betreffende verschil. Wijziging van de voorlopige premie is geen
wijziging van premie en/of voorwaarden als bedoeld in artikel
12.
		

11.7 Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie en volgende
premietermijnen
Indien verzekeringnemer de vervolgpremie niet of niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van alle aanspraken en/of omstandigheden die tegen verzekerde zijn ingesteld
respectievelijk aan verzekeraar zijn gemeld en/of die voortvloeien uit een handelen of nalaten begaan vanaf de 15e dag nadat
verzekeraar de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk
heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer
bij stilzwijgende verlenging van de verzekering verschuldigd
wordt.
11.8 Premiebetaling blijft verplicht
Verzekeringnemer blijft verplicht om ten aanzien van de in artikel 11.6 en 11.7 genoemde periode dat geen dekking wordt
verleend de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen.
11.9 Herstel van dekking
De dekking wordt weer van kracht voor alle aanspraken en/of
omstandigheden die tegen verzekerde zijn ingesteld respectievelijk aan verzekeraar zijn gemeld en/of die voortvloeien uit
een handelen of nalaten begaan na de dag waarop al hetgeen
verschuldigd is door de verzekeraar is ontvangen.
11.10 Premierestitutie bij tussentijdse beëindiging
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering heeft
verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over de periode waarover de verzekering niet meer
van kracht is, onder aftrek van administratiekosten.

12: Wijzigingen premie en/of voorwaarden
12.1 Tussentijds aanpassen
Verzekeraar heeft het recht de premie en/of voorwaarden voor
bepaalde groepen verzekeringen tussentijds aan te passen, op
een door verzekeraar te bepalen datum. Verzekeraar zal verzekeringnemer twee maanden voor de datum van de aangekondigde aanpassing schriftelijk in kennis stellen van deze aanpassing.
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12.2 Weigering aanpassing
Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing te weigeren indien deze leidt tot een premieverhoging en/of beperking van de
dekking. Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst te
maken, dient hij verzekeraar daarvan voor de datum van de aangekondigde aanpassing schriftelijk kennis te hebben gegeven.
De verzekering eindigt dan op de aangekondigde datum van de
aanpassing.
12.3 Geen recht tot weigeren
Verzekeringnemer heeft niet het recht om de aanpassing van
premie en/of voorwaarden te weigeren indien de aanpassing:
a.  van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen, of
b.  een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking
inhoudt, of
c.   een uitbreiding van de dekking zonder premieverhoging
inhoudt.
12.4 Aanpassing akkoord
Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van zijn recht
om de aanpassing van premie en/of voorwaarden te weigeren,
dan wordt hij geacht met de aanpassing in te stemmen. In dat
geval wordt de verzekering voortgezet met toepassing van de
nieuwe premie en/of voorwaarden.

13: Gegevens
13.1 Mededelingen
13.1.1	
Mededelingen van verzekerde aan verzekeraar zijn
rechtsgeldig indien zij schriftelijk zijn gedaan en zijn
gericht aan het laatstelijk bij de Kamer van Koophandel geregistreerde adres van verzekeraar.
13.1.2 	Mededelingen van verzekeraar aan verzekerde zijn
rechtsgeldig indien zij schriftelijk zijn gedaan en zijn
gericht aan het laatst bij verzekeraar bekende adres
van verzekerde.

14: Klachtenregeling
Klachten ten aanzien van deze verzekering kunnen schriftelijk
worden ingediend bij de directie van:

DUPI Underwriting Agencies B.V.
Blaak 16, 6e verdieping
3011 TA Rotterdam
+31 10 440 55 55
Postbus 23085
3001 KB Rotterdam
Indien de klacht niet naar tevredenheid is behandeld door de
directie van DUPI Underwriting Agencies B.V., kan men zich
wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
+31 70 333 89 99
		
Wanneer verzekerde geen gebruik wil of kan maken van de
hiervoor genoemde klachtbehandelingsmogelijkheid, kunnen
verzekerde en verzekeraar gezamenlijk besluiten hun geschil in
eerste instantie op te lossen door mediation conform het op de
aanvangsdatum van de mediation geldende reglement van de
Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam of kan
verzekerde het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de verzekering en de uitvoering daarvan mochten
voortvloeien en die niet ingevolge de klachtenregeling worden
opgelost, worden ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde
sector van de Rechtbank Rotterdam, die dan in eerste instantie
bij uitsluiting bevoegd is over dergelijke geschillen te oordelen.

13.1.3 	Verzekeraar en verzekerde kunnen tevens alle voor elkaar bestemde mededelingen rechtsgeldig doen aan
de op het polisblad vermelde bemiddelaar.
13.2 Persoonsgegevens
De bij de aanvraag of wijziging van de verzekering verstrekte
persoonsgegevens worden door verzekeraar geregistreerd en
verwerkt. Verzekeraar gebruikt deze gegevens voor het sluiten
en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten, voor analyses,
voor het voorkomen en bestrijden van fraude en om te voldoen
aan wettelijke verplichtingen. Op deze registratie is de gedragscode “Verwerking persoonsgegevens financiële instellingen”
van toepassing. In deze gedragscode worden de rechten en
plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven.
De volledige tekst van de gedragscode kan geraadpleegd worden via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.
verzekeraars.nl). De tekst kan ook worden opgevraagd bij het
Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag).
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Rubriek I Bedrijfsaansprakelijkheid
16: Dekking
16.1 Indien uit aantekening op het polisblad en/of het laatst
afgegeven polisaanhangsel blijkt dat deze rubriek is verzekerd,
geldt dat verzekerd zijn aanspraken en/of omstandigheden die
voortvloeien uit een handelen of nalaten van verzekerde, mits:
16.1.1 	het handelen of nalaten waaruit de aanspraak en/of
omstandigheid voortvloeit, heeft plaatsgevonden binnen de verzekeringsperiode van de verzekering en
16.1.2 	de aanspraak terzake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens de verzekeringsperiode van de verzekering en de schriftelijke melding
van de aanspraak door verzekerde aan verzekeraar tijdens de verzekeringsperiode van de verzekering door
verzekeraar is ontvangen of
16.1.3 	de schriftelijke melding van de omstandigheid terzake daarvan door verzekerde aan verzekeraar tijdens
de verzekeringsperiode van de verzekering door verzekeraar is ontvangen.
16.2 Indien een omstandigheid tijdens de verzekeringsperiode
van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij verzekeraar is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit voortvloeit (ongeacht op welk tijdstip) geacht worden te zijn ingesteld op de
datum van melding van de omstandigheid.

17: Aanvullende uitsluitingen
17.1 Werkgeversaansprakelijkheid
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden als genoemd in artikel 1.11.a tot en met artikel 1.11.d
tegenover verzekerden als genoemd in artikel 1.11.e, zoals verzekerd volgens rubriek II.
17.2 Productenaansprakelijkheid/Dienstenaansprakelijkheid
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden: zoals verzekerd volgens rubriek
III.
17.3 Milieuaantasting
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade in verband met een milieuaantasting.
17.4 WEGAS Plus
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden: zoals verzekerd volgens rubriek V.
17.5 Beroepsaansprakelijkheid
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden: zoals verzekerd volgens rubriek
VI.

Rubriek II Werkgeversaansprakelijkheid
18: Dekking
18.1 Indien uit aantekening op het polisblad en/of het laatst
afgegeven polisaanhangsel blijkt dat deze rubriek is verzekerd,
geldt dat verzekerd zijn aanspraken en/of omstandigheden die
voortvloeien uit een handelen of nalaten van verzekerde, als ge-
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noemd in artikel 1.11.a tot en met 1.11.d als werkgever op grond
van artikel 7:658 BW, artikel 7:611 BW of enige andere schadevergoedingsplicht tegenover verzekerden als genoemd in artikel
1.11.e voor schade verband houdende met het verrichten van
activiteiten voor verzekerden als genoemd in artikel 1.11.a tot
en met artikel 1.11.d, mits:
18.1.1 	het handelen of nalaten, waaruit de aanspraak en/of
omstandigheid voortvloeit, heeft plaats gevonden binnen de verzekeringsperiode van de verzekering en
18.1.2 	de aanspraak terzake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens de verzekeringsperiode van de verzekering en de schriftelijke melding
van de aanspraak door verzekerde aan verzekeraar tijdens de verzekeringsperiode van de verzekering door
verzekeraar is ontvangen of
18.1.3 	de schriftelijke melding van de omstandigheid terzake daarvan door verzekerde aan verzekeraar tijdens
de verzekeringsperiode van de verzekering door verzekeraar is ontvangen.
18.2 Indien een omstandigheid tijdens de verzekeringsperiode
van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij verzekeraar is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit voortvloeit (ongeacht op welk tijdstip) geacht worden te zijn ingesteld op de
datum van melding van de omstandigheid.
18.3 De uitsluiting van artikel 7.5.3.1 is onder deze rubriek niet
van toepassing

19: Aanvullende uitsluitingen
19.1 WEGAS Plus
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van
verzekerden voor schade van derden: zoals verzekerd volgens
rubriek V.

Rubriek III Productaansprakelijkheid /
Dienstaansprakelijkheid
20: Aanvullende Definities
In aanvulling op artikel 1 van de algemene voorwaarden gelden
voor deze rubriek de volgende aanvullende definities:
20.1 Productenaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade van derden
door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde in het verkeer zijn gebracht, dan wel na constructie, bewerking of behandeling zijn opgeleverd.
20.2 Dienstenaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade van derden
veroorzaakt tijdens werkzaamheden bij derden.

21: Dekking
21.1 Indien uit aantekening op het polisblad en/of het laatst afgegeven polisaanhangsel blijkt dat deze rubriek is verzekerd, geldt
dat verzekerd zijn aanspraken en/of omstandigheden in verband
met productenaansprakelijkheid en/of dienstenaansprakelijkheid, zoals omschreven in artikel 20.1 en in artikel 20.2 mits:
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21.1.1 	het handelen of nalaten, waaruit de aanspraak en/of
omstandigheid voortvloeit, heeft plaats gevonden binnen de verzekeringsperiode van de verzekering en
21.1.2 	de aanspraak terzake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens de verzekeringsperiode van de verzekering en de schriftelijke melding
van de aanspraak door verzekerde aan verzekeraar tijdens de verzekeringsperiode van de verzekering door
verzekeraar is ontvangen of
21.1.3 	de schriftelijke melding van de omstandigheid terzake daarvan door verzekerde aan verzekeraar tijdens
de verzekeringsperiode van de verzekering door verzekeraar is ontvangen;
21.2 Indien een omstandigheid tijdens de verzekeringsperiode
van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij verzekeraar is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit voortvloeit (ongeacht op welk tijdstip) geacht worden te zijn ingesteld op de
datum van melding van de omstandigheid.

22: Aanvullende uitsluitingen
22.1 Bedrijfsaansprakelijkheid
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerde, zoals verzekerd volgens rubriek I.
22.2 Werkgeversaansprakelijkheid
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden als genoemd in artikel 1.11.a tot en met artikel 1.11.d
tegenover verzekerden als genoemd in artikel 1.11.e, zoals verzekerd volgens rubriek II.

22.7 Lucht- en Ruimtevaartproducten
22.7.1 	Van de verzekering zijn uitgesloten aanspraken tot
vergoeding van schade door lucht- en/of ruimtevaartuigen, waaronder mede begrepen satellieten en lanceervoertuigen die door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde in het verkeer zijn gebracht,
dan wel na constructie, bewerking of behandeling zijn
opgeleverd.
22.7.2 	In aanvulling op artikel 22.5.1 zijn eveneens van de
verzekering uitgesloten aanspraken tot vergoeding
van schade door grondondersteunings- en/of besturingsapparatuur voor en (reserve)onderdelen van
lucht- en ruimtevaartuigen, inclusief de bijbehorende
trainingshulpmiddelen, instructies, handleidingen en/
of enig ander toebehoren.

Rubriek IV Milieuaansprakelijkheid
(plotselinge aantasting)
23: Dekking
23.1 Indien uit aantekening op het polisblad en/of het laatst
afgegeven polisaanhangsel blijkt dat deze rubriek is verzekerd,
geldt dat verzekerd zijn aanspraken en/of omstandigheden in
verband met een plotselinge en onzekere milieuaantasting, zoals gedefinieerd in artikel 1.6, die niet het rechtstreekse gevolg
is van een langzaam (in)werkend proces, mits:
23.1.1 	het handelen of nalaten, waaruit de aanspraak en/of
omstandigheid voortvloeit, heeft plaats gevonden binnen de verzekeringsperiode van de verzekering en

22.3 Milieuaantasting
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade in verband met een milieuaantasting, tenzij deze milieuaantasting het gevolg is van een plotselinge onzekere gebeurtenis
en deze gebeurtenis niet het rechtstreeks gevolg is van een
langzaam (in)werkend proces.

23.1.2 	de aanspraak terzake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens de verzekeringsperiode van de verzekering en de schriftelijke melding
van de aanspraak door verzekerde aan verzekeraar tijdens de verzekeringsperiode van de verzekering door
verzekeraar is ontvangen of

22.4 WEGAS Plus
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden: zoals verzekerd volgens rubriek
V.

23.1.3 	de schriftelijke melding van de omstandigheid terzake daarvan door verzekerde aan verzekeraar tijdens
de verzekeringsperiode van de verzekering door verzekeraar is ontvangen;

22.5 Beroepsaansprakelijkheid
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden: zoals verzekerd volgens rubriek
VI.

23.2 Indien een omstandigheid tijdens de verzekeringsperiode
van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij verzekeraar is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit voortvloeit
(ongeacht op welk tijdstip) geacht worden te zijn ingesteld op
de datum van melding van de omstandigheid.

22.6 Airside Liability
Van de verzekering zijn uitgesloten aanspraken tot vergoeding
van schade in verband met de uitvoering van werkzaamheden
op de luchtzijde van een vliegveld. De luchtzijde van een vliegveld omvat de gebieden die alleen toegankelijk zijn met de daarvoor benodigde identiteits- en toegangsbewijzen en waarvoor
toestemming van de autoriteiten is verkregen.

24: Aanvullende uitsluitingen
24.1 Bedrijfsaansprakelijkheid
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerde, zoals verzekerd volgens rubriek I.
24.2 Werkgeversaansprakelijkheid
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden als genoemd in artikel 1.11.a tot en met artikel 1.11.d
tegenover verzekerden als genoemd in artikel 1.11.e, zoals verzekerd volgens rubriek II.
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24.3 Productenaansprakelijkheid/Dienstenaansprakelijkheid
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden: zoals verzekerd volgens rubriek
III.
24.4 WEGAS Plus
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden: zoals verzekerd volgens rubriek
V.
24.5 Beroepsaansprakelijkheid
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden: zoals verzekerd volgens rubriek
VI.
24.6 Ondergrondse Opslagtanks
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden door of in verband met opslagtanks, die zich geheel of gedeeltelijk in de grond bevinden, inclusief de hierbij behorende en/of hieraan vastgekoppelde aan- en
afvoerleidingen, tenzij:
24.6.a de ondergrondse opslagtank op het moment van ontstaan van de schade jonger was dan 10 jaar; en/of
24.6.b de ondergrondse opslagtank op het moment van ontstaan van de schade niet langer dan 18 maanden achtereen
ongebruikt is geweest.
Aan de in artikel 24.4.a en artikel 24.4.b genoemde voorwaarden
hoeft niet te zijn voldaan, indien blijkens een daarvan afgegeven
certificaat, de ondergrondse opslagtank uiterlijk 2 jaar voorafgaande aan het moment van ontstaan van de schade door KIWA
of een door KIWA erkend installateur is goedgekeurd voor gebruik.
24.7 Andere Opslagtanks
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden door of in verband met an-dere
dan ondergrondse opslagtanks, tenzij verzekerde aantoont dat
deze tanks periodiek zijn gecontroleerd en goed-gekeurd voor
gebruik volgens de normen van de vigerende CPR-richtlijn door
het KIWA of een door KIWA erkende installateur.

25.2 Begunstigde
25.2.1 	Bij overlijden: de echtgeno(o)t(e) van de werknemer
of zijn/haar wettelijk geregistreerde partner; bij ontstentenis van deze, de wettige erfgenamen met uitsluiting van de overheid.
25.2.2

In alle overige gevallen: de werknemer.

25.3 Motorrijtuig
Een motorrijtuig in de zin van Artikel 1 Wet Aansprake-lijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) met aanvullingen en wijzigingen en analoge of daarmee overeenkomende buitenlandse
wetgeving, met uitzondering van:
25.3.a. niet-gekentekende motorrijtuigen;
25.3.b. land- of werkmaterieel.
25.4 Ongeval
Onder ongeval wordt verstaan een tijdens de duur van deze
verzekering van buiten komend, plotseling, onafhankelijk van
de wil van de werknemer op de werknemer inwerkend geweld,
waardoor schade zoals omschreven in artikel 25.8 wordt geleden door de werknemer.
25.5 Gebeurtenis
Onder gebeurtenis wordt in deze rubriek verstaan een ongeval
de werknemer overkomen tijdens deelname aan het verkeer in
opdracht van de in artikel 1.11.a tot en met artikel 1.11.c genoemde verzekerden of in het kader van zijn of haar werkzaamheden voor deze verzekerden of tijdens woon/werkverkeer.
25.6 Woon/Werkverkeer
Onder woon/werkverkeer wordt verstaan de meest gangbare
route tussen het woonhuis van de werknemer en de locatie waar
de werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij op gegronde redenen een andere route wordt gereden.
25.7 Deelname aan het verkeer
25.7.1 O
 nder deelname aan het verkeer wordt verstaan, het handelen of nalaten van de werknemer:

24.8 Bereddingskosten eigen locatie
Van deze rubriek is uitgesloten vergoeding van bereddingskosten teneinde de milieuaantasting op een eigen locatie van
verzeker-de te voorkomen of te beperken, tenzij verzekerde aantoont dat deze kosten bereddingskosten zijn ter voorkoming of
vermindering van schade van (een locatie van) derden buiten de
eigen locatie.

25.7.1. a. als bestuurder of inzittende of opzittende van een motorrijtuig;

Rubriek V Wegas Plus

25.7.1. d. tijdens

het zich bevinden op het terrein van een tankstation in verband met het voorzien van een motorrijtuig van brandstof;

25: Aanvullende Definities

		
In aanvulling op, dan wel in afwijking van artikel 1 en/of artikel
7.8 van de algemene voorwaarden gelden voor deze rubriek de
volgende definities:
25.1 Werknemer
De personen als omschreven in artikel 1.11.e.
Niet als werknemer in de zin van deze rubriek worden beschouwd de verzekerden als genoemd in artikel 1.11.d.

dupi

c a s u a lt y
insurance

25.7.1. b. t ijdens het instappen, opstappen of uitstappen van
een motorrijtuig;
25.7.1. c. t ijdens het verrichten van een noodreparatie aan een
motorrijtuig of het verlenen van hulp hierbij;

25.7.1. e. t ijdens deelname aan het verkeer waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een motorrijtuig, behalve als
passagier in het openbaar vervoer.
25.8 Schade
In afwijking van artikel 1.9 wordt in deze rubriek onder schade
verstaan:
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25.8.1

Personenschade:

25.8.1. a. s
 chade voortvloeiende uit letsel of aantasting van de
gezondheid van de werknemer, al dan niet de dood
ten gevolge hebbende en de daaruit voortvloeiende
schade;
25.8.1. b. schade als omschreven in artikel 6:106 BW;
25.8.1. c. kosten zoals omschreven in artikel 6:96 lid 2 BW en
artikel 6:107 BW;
25.8.1. d. s
 chade zoals omschreven in artikel 6:108 BW voor
personen zoals omschreven in artikel 6:108 BW;
25.8.1. e. begrafeniskosten gemaximeerd tot EUR 5.000,00.
25.8.2 Zaakschade:
25.8.2. a. C
 ascodekking
Indien het een motorrijtuig betreft van de werknemer
en het cascorisico niet elders is verzekerd, dan biedt
deze polis een dekking tot een maximum van EUR
30.000,00 voor schade aan het motorrijtuig.
25.8.2. b.Eigen risico cascoverzekering
Indien een schade van het motorrijtuig van de werknemer onder een elders lopende motorrijtuigen casco
verzekering is gedekt, wordt onder deze polis het eigen risico vergoed tot een maximum van EUR 500,00
per gebeurtenis.

27.2 Diefstal
Uitgesloten van dekking is een gebeurtenis of schade conform
artikel 25.8 aan de werknemer, die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig heeft verschaft en aan
de werknemer die, dit wetende, het motorrijtuig zonder geldige
redenen gebruikt.
27.3 Wedstrijden
Uitgesloten van dekking is een gebeurtenis of schade conform
artikel 25.8 tijdens de voorbereiding tot of door deelneming aan
snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en wedstrijden buiten Nederland.
27.4 Inbeslagneming
Uitgesloten van dekking is een gebeurtenis of schade conform
artikel 25.8 veroorzaaktgedurende de tijd dat het motorrijtuig in
beslag is genomen door of wordt gebruikt krachtens besluit van
de daartoe bevoegde Nederlandse of buitenlandse overheid.
27.5 Waagstuk
Uitgesloten van dekking is een gebeurtenis of schade conform
artikel 25.8 veroorzaakt bij een waagstuk, waarbij het leven bewust roekeloos in gevaar wordt gebracht, tenzij het verrichten
van dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen van de werknemer zichzelf,
anderen, dieren of zaken te redden.
27.6 Misdrijf
Uitgesloten van dekking is een gebeurtenis of schade conform
artikel 25.8 veroorzaakt of ontstaan door het opzettelijk plegen
van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe.

25.8.2. c. B
 onus malus verlies
Indien een schade van het motorrijtuig van de werknemer onder een elders lopende verzekering is gedekt
en er vindt een verlies van bonus malus c.q. no claim
plaats, dan wordt dit verlies tot een maximum van drie
jaar vergoed. Hierbij wordt het verlies gekapitaliseerd.

27.7 Ander gebruik

26: Dekking

27.7.1. b. les- en examen rijden;

Indien uit aantekening op het polisblad en/of het laatst afgegeven polisaanhangsel blijkt dat deze rubriek is verzekerd, geldt
dat, in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 7.8, verzekerd zijn
aanspraken en/of omstandigheden in verband met de aansprakelijkheid van de in artikel 1.11.a tot en met artikel 1.11.c genoemde
verzekerden in zijn of haar hoedanigheid als werkgever op grond
van artikel 7:658 BW, artikel 7:611 BW of enige andere schadevergoedingsplicht op grond van de contractuele relatie tussen de in
artikel 1.11.a tot en met artikel 1.11.c genoemde verzekerden en
de werknemer voor schade als gevolg van een gebeurtenis zoals gedefinieerd in artikel 25.5, gemaximeerd tot het voor deze
rubriek verzekerde bedrag zoals aangegeven op het polisblad.

27.7.1. c. v
 ervoer van personen tegen betaling, waaronder niet
begrepen vervoer van personen tegen kostprijs of op
basis van wederkerigheid;

27: Aanvullende uitsluitingen
27.1 Werkgeversaansprakelijkheid
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden als genoemd in artikel 1.11.a tot en met artikel 1.11.d
tegenover de werknemer, zoals verzekerd volgens rubriek II.
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27.7.1 	Uitgesloten van dekking is een gebeurtenis of schade
conform artikel 25.8 tijdens het gebruik van het motorrijtuig in geval van:
27.7.1. a. verhuur;

27.7.1. d. leasing;
27.7.2 	De uitsluitingen genoemd in artikel 27.7.1.a en
27.7.1.d zijn uitsluitend bedoeld voor verzekerden in
de hoedanigheid van verhuur- of leasebedrijf van motorrijtuigen.
27.8 Niet-verzekerde bestuurder
27.8.1 	Uitgesloten van dekking is een gebeurtenis of schade
conform artikel 25.8, indien de werknemer:
27.8.1. a. niet door of namens verzekerde gemachtigd was het
motorrijtuig te besturen of te bedienen;

AV B C A S U A LT Y – 1 j u n i 2 0 1 8

17

A l g e m e n e vo o r wa a r d e n a a n s p r a k e l i j k h e i d sv e r z e k e r i n g vo o r b e d r i j v e n

27.8.1. b. o
 nder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken en/of bedwelmende, opwekkende of kalmerende
middelen verkeerde, dat hij/zij niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen.
Van onder invloed van alcohol is sprake als het bloedalcoholgehalte ten tijde van het ongeval 0,5 o/oo of
hoger was of het ademalcoholgehalte 220 microgram
of hoger was;

Verzekerden worden onderling wel als derden beschouwd indien de schade waarop de aanspraak betrekking heeft door een
verzekerde wordt geleden in diens hoedanigheid als particulier.

27.8.1.c. n
 iet bevoegd was het motorrijtuig te besturen of te
bedienen;

28.5 Schade
In aanvulling op artikel 1.9 wordt in deze rubriek onder schade
eveneens verstaan:

27.8.1. d. n
 iet in het bezit van een geldig en voor het besturen
van het motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs;
27.8.1. e. g
 een uitvoering heeft gegeven aan een op het rijbewijs gestelde aantekening.

28.4 Oplevering
De juridische of feitelijke oplevering, waarbij als moment van de
oplevering geldt welke het eerst plaatsvond, de juridische of de
feitelijke oplevering.

28.5.1	Vermogensschade
	Schade van een derde door aantasting van zijn vermogen en/of ander nadeel met uitzondering van personenschade en zaak-schade.

27.9 Niet-toegestane zitplaats
Uitgesloten van dekking is een gebeurtenis of schade conform
artikel 25.8 ten aanzien van werknemers die buiten de cabine
of niet op de wettelijk toegestane zitplaatsen worden vervoerd.

28.6 Niet Verzekerden
De verzekerden genoemd in artikel 1.11.c worden niet als verzekerden in de zin van deze rubriek beschouwd.

27.10 Niet-verzekerde motorrijtuigen
Uitgesloten van dekking zijn:

29: Dekking

27.10.a. autobussen of touringcars;
27.10.b. motorrijtuigen waarop een bedrijfsvergunning voor
vervoer van personen en/of zaken tegen betaling is
afgegeven.

Rubriek VI Beroepsaansprakelijkheid
28: Aanvullende Definities
In aanvulling op, dan wel in afwijking van artikel 1 van de algemene voorwaarden gelden voor deze rubriek de volgende definities:
28.1 Beroepsfout
Nalatigheid, vergissing, verzuim, onjuiste advisering, verkeerd
handelen of onachtzaamheid bij werkzaamheden die de verzekerde heeft verricht of door een derde heeft doen verrichten.
Hiermee wordt gelijkgesteld een beroepsfout die vanwege een
aan een verzekerde toebehorende hoedanigheid, krachtens de
wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening komt. Opeenvolgende beroepsfouten met dezelfde oorzaak worden als één beroepsfout gezien en worden geacht te
zijn gemaakt op het moment van de eerste beroepsfout uit de
reeks.
28.2 Onderhoudstermijn
De periode gedurende welke op grond van de verplichtingen van
een bestek of een montageovereenkomst onderhouds-werkzaamheden worden verricht. De onderhoudstermijn vangt aan
direct na oplevering. De onderhoudstermijn eindigt na verloop
van de periode die in het bestek of montageovereenkomst is
vermeld.
28.3 Derde
Onder derde wordt verstaan iedereen, met uitzondering van een
verzekerde of andere natuurlijke- en/of rechtspersoon die in een
economische en/of organisatorische eenheid met één of meer
verzekerden verbonden zijn.
De verzekerden onderling worden niet als derden beschouwd.
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29.1 Indien uit aantekening op het polisblad en/of het laatst
afgegeven polisaanhangsel blijkt dat deze rubriek is verzekerd,
geldt dat verzekerd zijn aanspraken en/of omstandigheden
in verband met de aansprakelijkheid van de in artikel 1.11.a,
1.11.b, 1.11.d en 1.11.e genoemde verzekerden voor door een
derde geleden schade als gevolg van een beroepsfout, gemaximeerd tot het voor deze rubriek verzekerde bedrag zoals aangegeven op het polisblad, mits:
29.1. a. 	de beroepsfout, waaruit de aanspraak en/of omstan-digheid voortvloeit, heeft plaatsgevonden binnen de verzekeringsperiode en
29.1. b. 	de aanspraak terzake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens de verzekeringsperiode en de schriftelijke melding van de aanspraak
door verzekerde aan verzekeraar tijdens de verzekeringsperiode door verzekeraar is ontvangen of
29.1. c. 	de schriftelijke melding van de omstandigheid terzake daarvan door verzekerde aan verzekeraar tijdens
de verzekeringsperiode door verzekeraar is ontvangen;
29.2 Indien een omstandigheid tijdens de verzekeringsperiode
voor de eerste maal schriftelijk bij verzekeraar is aangemeld, zal
de aanspraak die daaruit voortvloeit (ongeacht op welk tijdstip)
geacht worden te zijn ingesteld op de datum van melding van
de omstandigheid.

30: Reconstructiekosten
In aanvulling op het gestelde in artikel 4.3 en in (gedeeltelijke) afwijking van artikel 7.17.1 zijn, uitsluitend krachtens deze rubriek,
eveneens verzekerd de kosten die met voorafgaande instemming
van verzekeraar zijn gemaakt om vernietigde, beschadigde of vermiste documenten en andere in verband met een opdracht aan
verzekerde toevertrouwde papieren, akten, gegevens op informatiedragers en dergelijke te reconstrueren. De overige bepalingen
van artikel 4 zijn hierop onverminderd van toepassing.
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31: Dekkingsgebied
In afwijking van artikel 5.1 dient een beroepsfout, waaruit een
aanspraak of omstandigheid voortvloeit, te hebben plaatsgevonden in Nederland, België, Duitsland of Luxemburg.

32.11 Voormalige verzekerden
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van voormalige verzekerden voor beroepsfouten gemaakt na het moment dat verzekerde ophoudt verbonden te zijn aan het bedrijf
van verzekeringnemer of een verzekerde rechtspersoon of vennootschap als genoemd in artikel 1.11.b.

32: Aanvullende uitsluitingen
32.1 Bedrijfsaansprakelijkheid
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerde, zoals verzekerd volgens rubriek I.
32.2 Werkgeversaansprakelijkheid
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden als genoemd in artikel 1.11.a tot en met artikel 1.11.d
tegenover verzekerden als genoemd in artikel 1.11.e, zoals verzekerd volgens rubriek II.
32.3 Productenaansprakelijkheid / Dienstenaansprakelijkheid
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden: zoals verzekerd volgens rubriek
III.
32.4 Milieuaantasting
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade in verband met een milieuaantasting.
32.5 WEGAS Plus
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden: zoals verzekerd volgens rubriek
V.
32.6 Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerde die voortvloeit uit en/of verband houdt met de hoedanigheid van bestuurder, medebeleidsbepaler, commissaris en/
of toezichthouder, alsmede het geval dat de verzekerde wordt
aangesproken in zijn hoedanigheid van werkgever van door hem
bij derden tewerkgestelde bestuurders, medebeleidsbepalers,
commissarissen en/of toezichthouders.
32.7 Honorarium, salarissen, voorschotten en onkosten
Van deze rubriek is uitgesloten het honorarium, het salaris, de
voorschotten en de onkosten van een verzekerde indien hij deze
als gevolg van een beroepsfout niet aan zijn cliënt in rekening
kan brengen en/of in het geval zijn cliënt het recht heeft het honorarium, het salaris, de voorschotten en de onkosten van een
verzekerde terug te vorderen.
32.8 Intellectuele eigendomsrechten
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerde, die voortvloeit uit en/of verband houdt met inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten.
32.9 Overschrijding van kosten
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerde, die voortvloeit uit en/of verband houdt met het overschrijden van kostenbegrotingen en/of kostenramingen.
32.10 Overschrijding van tijd
Van deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerde, die voortvloeit uit en/of verband houdt met het overschrijden van de opleveringsdatum of andere verkeerde tijdsplanningen.
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Contactgegevens
DUPI Casualty Insurance is een handelsnaam van DUPI Underwriting Agencies B.V.
casualty@dupi.com
casualty.dupi.com
r ot t e r da m
hoofdkantoor

Blaak 16, 6e verdieping
3011 TA Rotterdam
+31 10 440 55 55
info@dupi.com
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