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Deze overeenkomst beantwoordt – tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen – aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in
artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens een verzekerde aanspraak wordt
gemaakt, het gevolg is van handelen of nalaten waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit
schade voor de derde was ontstaan dan wel naar de normale gang van zaken nog zou ontstaan.

ALGEMEEN
ARTIKEL 1

1.6

Omzet
Onder omzet wordt verstaan het totaal van de
gefactureerde bedragen vermeerderd met – voor zover
meeverzekerd-:
a
de honoraria van architecten, adviseurs en
constructeurs;
b
de kosten van toezicht en controle;
c
de gefactureerde bedragen van de werken buiten
bestek;
d
de waarde van de door de opdrachtgever zelf
uitgevoerde werkzaamheden;
e
de waarde van de door de opdrachtgever gebruikte of
beschikbaar gestelde bouwcomponenten;
f
de BTW.

1.7

Aanspraak
Onder aanspraak wordt verstaan, een aanspraak tot
vergoeding van schade ten gevolge van een handelen of
nalaten ingesteld tegen verzekerde. Aanspraken, al dan niet
tegen meerdere verzekerden ingesteld, die met elkaar
verband houden of uit elkaar voortvloeien, worden als één
aanspraak beschouwd en worden geacht bij verzekeraar te
zijn aangemeld op het moment dat de eerste aanspraak is
aangemeld.

1.8

Omstandigheid
Onder omstandigheid wordt verstaan: feiten ten aanzien
waarvan verzekerde concreet kan meedelen van wie de
aanspraak kan worden verwacht en uit welk handelen of
nalaten de aanspraak kan voortvloeien. Van een
omstandigheid is sprake indien deze als zodanig door
verzekeraar is erkend en dit schriftelijk aan
verzekeringnemer is medegedeeld.

1.9

Handelen of nalaten
Hieronder wordt verstaan een gedraging van een verzekerde
waaruit een aanspraak voortvloeit. Met een gedraging van
verzekerde wordt gelijk gesteld een schadevoorval dat
vanwege een aan verzekerde toebehorende hoedanigheid
krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen
voor rekening van verzekerde komt.

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Onzeker voorval
Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van
onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW., indien en voor
zover de door derde(n) geleden schade op vergoeding
waarvan jegens verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het
gevolg is van een gebeurtenis waar van voor partijen ten
tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat
daaruit schade voor derde(n) was ontstaan dan wel naar de
normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. Schade
welke niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste voldoet is
niet gedekt. Voor zover geen sprake is van opzet tot
misleiding van verzekeraar door verzekeringnemer zal
verzekeraar geen beroep doen op vernietigbaarheid.
Mededelingsplicht
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, respectievelijk zal
verzekeraar geen beroep doen op de mededelingsplicht van
artikel 7:928 BW bij oversluiting of vervanging van de polis
voor zover de oorspronkelijke verzekeraar(s) dit beroep op
artikel 7:982 BW ook niet konden (kunnen) doen.
Opzet
In afwijking van het bepaalde in artikel 7:952 BW is niet
gedekt de aansprakelijkheid voor door de tot
schadevergoeding aangesproken verzekerde met opzet of
met diens uitdrukkelijk goedvinden veroorzaakte schade,
hierna te noemen “opzet”. Bij rechtspersonen zal slechts
op opzet van een bestuurder in de zin van Boek 2 BW of een
analoge buitenlandse wet bij de toepassing van deze
uitsluiting worden beschouwd als opzet van de
rechtspersoon. Bij vennootschappen onder firma of
commanditaire vennootschappen alleen de opzet van een
beherend vennoot.
Verzekerde(n)
a
verzekeringnemer,
b
de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie,
c
de hoofdaannemer(s),
d
de (onder-)aannemer(s),
e
de architecten, de constructeur(s), alsmede de
adviseur(s).

1.10 Brand
Onder brand wordt verstaan een door verbranding
veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten
een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te
planten. Derhalve is onder andere geen brand:
Zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
Doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
Overhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en
ketels.

Verzekeringnemer
Degene als zodanig vermeld op het polisblad die de
verzekeringsovereenkomst met de verzekeraar is
aangegaan.

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

CAR022

2

1.20 Contractstermijn
Is de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot
de beëindigingdatum van de verzekering.

1.12 Beschadiging
Hieronder wordt verstaan fysieke aantasting, die zich
manifesteert in een blijvende verandering van vorm en/of
structuur.

1. 21 Verzekeringsjaar
Een periode van twaalf maanden vanaf de premievervaldag
en elke aansluitende periode van gelijke duur. Indien de
periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de
premievervaldag of vanaf de premievervaldag tot de
beëindigingdatum korter is dan twaalf maanden, wordt een
dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar beschouwd.

1.13 Ontploffing
Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of
gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een
eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of
dampen, zulks met inachtneming van:
a
indien de ontploffing ontstaan is binnen een al dan niet
gesloten vat, dan moet:
een opening in de wand van het vat ontstaan zijn
door de druk van de zich daarin bevindende gassen
of dampen, en
door die opening moet de druk binnen en buiten
het vat plotseling aan elkaar gelijk geworden zijn.
Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn, respectievelijk
of die al dan niet voor de ontploffing aanwezig waren,
is niet relevant.
b
indien de ontploffing ontstaan is buiten een vat dan
moet die krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn
van een scheikundige reactie.
Onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.

ARTIKEL 2
VERZEKERDE WERKEN
De door de verzekerde, gedurende het verzekeringsjaar, uit te
voeren werken, conform de omschrijving op het polisblad mits:
de uitvoering van het werk begint na de ingangsdatum op
het polisblad;
de in het bestek voorgeschreven bouwtermijn niet langer is
dan de maximale bouwtermijn volgens het polisblad;
de geschatte eindwaarde van een werk het betreffende
maximum van Sectie I zoals vermeld op het polisblad, niet te
boven gaat.

1.14 Bereddingskosten
Hieronder worden verstaan de kosten, rechtstreeks
verbonden aan bijzondere maatregelen die tijdens de
contractduur van de verzekering door verzekerde of iemand
voor hem zijn gemaakt en redelijkerwijs geboden zijn om
schade te verminderen of om onmiddellijk dreigende
schade te voorkomen, mits de verzekerde voor de schade –
indien deze gevallen of gevallen zou zijn - aansprakelijk is
en het verzekerde artikel dekking biedt.

Werken waarvoor een ander dan de verzekeringnemer de
verzekeringsplicht op zich heeft genomen en waarvoor de
verzekeringnemer geen dekking wenst, moeten voor de aanvang
van de werkzaamheden door de verzekeringnemer schriftelijk bij
de maatschappij worden afgemeld onder de vermelding van een
omschrijving van het werk met de locatie en de aanneemsom.

ARTIKEL 3
1.15 Opruimingskosten
Hieronder worden verstaan de kosten voor afbraak,
wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, die niet
reeds in de normale schadeopstelling zijn inbegrepen en die
het noodzakelijk gevolg zijn van een gedekte schade.

NIET (AUTOMATISCH) VERZEKERDE WERKEN
Werken die aan de navolgende criteria voldoen zijn niet
automatisch meeverzekerd:
werken waarbij bron- of diepwelbemaling wordt toegepast;
weg- en waterbouwkundige werken, alsmede
rioleringswerken;
werken waarbij hei- en trillingswerkzaamheden worden
verricht en waarbij zich binnen een straal van 15 meter
belendingen bevinden.

1.16 Wettelijke rente
Onder wettelijke rente wordt verstaan de wettelijke rente
als bedoeld in artikel 6:119 BW.
1.17 Atoomkernreactie
Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit.

Indien de verzekerde toch dekking wenst voor dergelijke werken
dan dienen deze uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de
werkzaamheden aan de verzekeraar te worden gemeld door
middel van het inzenden van het bestek inclusief de tekeningen.
Indien de verzekeraar het aangemelde werk wel tegen gelijke of
gewijzigde premie en voorwaarden bereid is te verzekeren zullen
zij dit schriftelijk bevestigen. Pas na deze schriftelijke
bevestiging is de dekking van kracht.

1.18 Milieuaantasting
Hieronder wordt verstaan de uitstoot, lozing, loslating,
doorsijpeling of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of
gasvormige stof, voor zover die een prikkelende,
besmetting of bederf veroorzakende, of verontreinigende
werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlakte
water of enig(e) al dan niet ondergrondse water(gang).

ARTIKEL 4

1. 19 Molest
Onder molest wordt verstaan schade veroorzaakt door of
ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze vormen
van molest, alsmede de definities van deze vormen van
molest, maken deel uit van de tekst die door het Verbond
van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter
griffie van de arrondissementsrechtbank in Den Haag is
gedeponeerd.
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In aanvulling op het bepaalde in artikel 2 eindigt de dekking
voor de afzonderlijke werken:
ten aanzien van de bouwtermijn bij oplevering,
waarbij de verzekerde bouwtermijn een maximum
heeft zoals genoemd op het polisblad;

-

ten aanzien van de onderhoudstermijn, indien van
toepassing, op de dag na het verstrijken van het voor
deze termijn in het bestek of de
aannemingsovereenkomst genoemde aantal maanden
na de hierboven bedoelde (deel)oplevering tot ten
hoogste de termijn genoemd op het polisblad;
uiterlijk 30 dagen na faillissement van de
verzekeringnemer, met inachtneming van het
volgende:
gedurende deze (maximale) 30 dagen termijn
loopt de verzekering uitsluitend ten behoeve van
de overige genoemde verzekerden;
tijdens deze periode heeft een verzekerde of een
andere bij het werk betrokken partij het recht een
verzekering voor het betreffende werk voor de
resterende bouwtermijn op nader overeen te
komen premie en voorwaarden af te sluiten;
de verzekering eindigt na 30 dagen of zoveel
eerder als hierboven genoemde verzekering tot
stand is gekomen.
Derhalve zijn uitgesloten schaden en/of aansprakelijkheid
voor schaden die buiten de verzekeringstermijn(en) zijn
ontstaan, ongeacht het tijdstip waarop zij zijn veroorzaakt.

ARTIKEL 6

6.1

Verplichtingen bij schade
Zodra de verzekerde kennis draagt van een aanspraak of
omstandigheid waaruit voor de verzekeraar een verplichting
tot uitkering kan voortvloeien, is hij verplicht:
a
de aanspraak of omstandigheid zo spoedig mogelijk aan
de verzekeraar schriftelijk te melden;
b
de verzekeraar zo spoedig mogelijk alle gegevens te
verstrekken die van belang zijn;
c
alle ontvangen bescheiden, waaronder dagvaardingen,
onmiddellijk aan de verzekeraar door te zenden;
d
de aanwijzingen van de verzekeraar op te volgen;
e
aan de verzekeraar over te laten het voeren van een
burgerlijk geding en, indien de verzekeraar dit
wenselijk acht, het leiden van de verdediging in geval
van een strafproces;
f
volle medewerking aan de schaderegeling te verlenen
en zich te onthouden van alles wat het belang van de
verzekeraar zou kunnen schaden.

4.2

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

6.2

4.3

Indien delen van een werk voor beëindiging van de
verzekerde bouwtermijn worden opgeleverd, dan gaat voor
die delen de onderhoudstermijn in, voor zover
medeverzekerd.

Schaderegeling
De verzekeraar heeft het recht een schadevergoeding
rechtstreeks aan de benadeelde of een andere
rechthebbende persoon/instantie te betalen en met deze
een schikking te treffen. De verzekeraar zal daarbij de
belangen van de verzekerde in acht nemen.
Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen
en is de contante waarde daarvan met inachtneming van
andere uitkeringen hoger dan het verzekerd bedrag, dan
wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen naar
evenredigheid verminderd. Indien een eis tot
schadevergoeding wordt afgewezen, zal de afwijzing aan de
benadeelde en/of aan de verzekerde worden medegedeeld.
Per aanspraak komt het in het polisblad vermelde bedrag
van het eigen risico voor rekening van de verzekeringnemer.

6.3

Verval van rechten en verjaring
De verzekerde heeft geen recht meer op schadevergoeding,
indien hij niet binnen één jaar na een afwijzing een
rechtsvordering heeft ingesteld.

6.4

Verval van recht op dekking
Onderhavige verzekering biedt geen dekking indien de
verzekerde één of meer van de genoemde verplichtingen
niet nakomt en daarmee de belangen van de verzekeraar
schaadt. De verzekering biedt in ieder geval geen dekking
indien de verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste
gegevens verstrekt of laat verstrekken.

VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERDE / SCHADEREGELING /
VERJARING

ARTIKEL 5
EINDE VAN DE CONTRACTSTERMIJN
5.1

Het contract eindigt:
a
indien de verzekeringnemer uiterlijk 30 dagen voor de
contractsvervaldatum per aan de verzekeraar(s)
gericht schrijven het contract heeft opgezegd;
b
indien de verzekeraar(s) uiterlijk 30 dagen voor de
contractsvervaldatum schriftelijk hebben opgezegd;
c
volgens de bepalingen van artikel 4.1;
d
volgens de bepalingen van artikel 7;
e
volgens de bepalingen van artikel 8.

ARTIKEL 7
RISICOWIJZIGING

5.2

Bij opzegging volgens artikel 5.1 a en d blijft de verzekering
voor reeds begonnen werken tot het einde van de
bouwtermijn of, indien deze is meeverzekerd, van de
onderhoudstermijn van kracht. De verzekeringnemer
verplicht zich hierbij, op straffe van verlies van dekking,
binnen 14 dagen na de contractbeëindigingsdatum opgave
te doen van de nog onder handen zijnde werken, met per
werk vermelding van:
een omschrijving van het werk met de locatie;
de nog te verwerken bedragen;
op welke termijn wordt opgeleverd;
de onderhoudstermijn indien van toepassing.
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De premie en voorwaarden gelden voor de verzekerde
hoedanigheid, zoals op het polisblad is vermeld. Indien in
de loop van een verzekeringsjaar deze hoedanigheid in
belangrijke mate wijzigt, zijn de verzekeringnemer en de
verzekeraar gerechtigd een verandering van premie en/of
voorwaarden aan de orde te stellen. De verzekeringnemer
zal de verzekeraar binnen twee maanden van de
wijzigingen op de hoogte stellen. De dekking blijft
onverminderd van kracht. De verzekeraar heeft het recht
om als gevolg van een uitbreiding of verzwaring van de
risico’s, de premie en/of voorwaarden te wijzigen.

7.2

7.3

Indien de verzekeringnemer niet akkoord gaat met de
wijziging van de premie en/of voorwaarden, heeft hij het
recht, binnen 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke
mededeling van de verzekeraar, de verzekering schriftelijk
op te zeggen. De verzekering eindigt op de dag waarop de
wijziging volgens de schriftelijke mededeling van de
verzekeraar ingaat.

ARTIKEL 10
ALGEMENE UITSLUITINGEN
10.1 Molest
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade,
veroorzaakt door of ontstaan uit molest zoals vermeld in
artikel 1.19.

Deze mogelijkheid van opzegging door de verzekeringnemer
geldt echter niet indien de wijziging van de premie en/of
voorwaarden voortvloeit uit een dwingendrechtelijke
wettelijke regeling en/of bepaling, dan wel indien de
wijziging een aanpassing van de premie betreft, die direct
voortvloeit uit een in de polis overeengekomen
premieverhoging of een premieverhoging als gevolg van een
overeengekomen indexering van de verzekerde som.

10.2 Terrorisme
Niet gedekt is aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt
door of ontstaan uit terroristische daden of sabotage:
kwaadwillige acties gesteund op ideologische, politieke,
economische of sociale gronden, uitgevoerd door
enkelingen of door een groep personen, gepaarde gaand
met fysiek geweld of met het vernietigen van goederen met
het doel de publieke opinie te imponeren en een klimaat
van onveiligheid te scheppen (terrorisme), of teneinde de
communicaties te belemmeren of teneinde het normaal
functioneren van een dienst of een onderneming te
verhinderen (sabotage).

ARTIKEL 8
PREMIE
8.1

Premiebetaling
De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de
assurantiebelasting jaarlijks vooruit te betalen, doch
uiterlijk op de dertigste dag nadat deze verschuldigd zijn.

8.2

Non-betaling
Indien de verzekeringnemer niet aan het bepaalde in artikel
8.1 voldoet, wordt de dekking geschorst met ingang van de
dag waarop de premie verschuldigd werd. De
verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en
assurantiebelasting aan de verzekeraar te voldoen. De
dekking wordt weer van kracht na de dag waarop de
verzekeraar het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, met
uitzondering van aanspraken ingediend in de
schorsingsperiode en aanspraken als gevolg van handelen of
nalaten tijdens de schorsingsperiode.

8.3

Voorschotpremie en naverrekening
De premie is een voorlopige premie en is gebaseerd op de
jaarlijks te verwachten omzet. Binnen drie maanden na
afloop van het verzekeringsjaar verstrekt de
verzekeringnemer de gegevens over de omzet van het
afgelopen verzekeringsjaar op basis waarvan de verzekeraar
de definitieve premie vaststelt.
Indien de verzekeringnemer verzuimt de gegevens te
verstrekken heeft de verzekeraar het recht om een
definitieve premie vast te stellen door de voorschotpremie
met 50% te verhogen. De verzekeraar kan jaarlijks de
voorschotpremie aanpassen aan de definitieve premie van
het voorgaande verzekeringsjaar.

10.3 Atoomkernreacties
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door, optredende bij of voortvloeiend uit
atoomkernreacties, waaronder inbegrepen de inwerking van
ioniserende straling, onverschillig hoe de reactie is
ontstaan.
Wel gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door radioactieve nucliden die zich binnen een
kerninstallatie bevinden en die gebruikt worden of bestemd
zijn om te worden gebruikt voor industriële, commerciële,
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, of
onderwijskundige doeleinden of niet-militaire
beveiligingsdoeleinden.
Onder `kerninstallatie`wordt verstaan een kerninstallatie in
de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen en een
kerninstallatie aan boord van een schip.
10.4 Milieuaantasting
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in verband
met een milieuaantasting.
10.5 Asbest
Niet gedekt zijn aanspraken in verband met,
voortvloeiende uit of als gevolg van asbest of
asbesthoudende zaken.

ARTIKEL 11
OVERIGE BEPALINGEN
11.1 Toegang tot het bouwterrein
De verzekerden zijn verplicht de door de maatschappij
aangewezen personen toegang te verlenen tot het
bouwterrein, de verlangde inlichtingen te verschaffen en
alle verlangde medewerking te verlenen.

ARTIKEL 9
EIGEN RISICO
Ingeval van schade onder meerdere secties als gevolg van één
gebeurtenis, zal slechts eenmaal het hoogst toepasselijke eigen
risico op het totaal van de schadevergoeding in mindering worden
gebracht.
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11.2 Algemeen verhaalsrecht
Als de maatschappij een schade onder de polis vergoedt, is
de maatschappij gerechtigd deze schade te verhalen op de
veroorzakende (mede-)verzekerde partij die de normale
zorgvuldigheid niet in acht heeft genomen of de
verplichtingen uit de polis niet is nagekomen.
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11.3 Toepasselijk recht
Op deze verzekering en op alle geschillen die daaruit
voortvloeien is Nederlands recht van toepassing, onder
uitsluiting van ieder ander recht.

Indien na twee maanden, nadat één van de partijen aan de
andere partij schriftelijk heeft medegedeeld een geschil als
in deze bepaling bedoeld voor te leggen aan arbiters als
hiervoor bedoeld, blijkt dat het scheidsgerecht niet
overeenkomstig de hiervoor genoemde regels tot stand is
gekomen, kan de meest gerede partij de deken van de Orde
van Advocaten verzoeken de ontbrekende arbiters te
benoemen. De beslissing van de deken is voor de andere
partijen bindend.
Indien uit het oogpunt van een behoorlijke beslechting van
het geschil daaraan behoefte bestaat, benoemt (benoemen)
arbiter(s) al dan niet op verzoek van partijen één of meer
deskundigen. Omtrent de persoon van de te benoemen
deskundige(n) en omtrent de aan hem (hen) te verstrekken
opdracht pleegt (plegen) arbiter(s) overleg met partijen.
Door de deskundige(n) worden partijen in de gelegenheid
gesteld opmerkingen te maken alvorens het rapport van de
deskundige(n) schriftelijk aan de arbiter(s) wordt
uitgebracht. Partijen worden in de gelegenheid gesteld
schriftelijk op het rapport van de deskundige(n) te
reageren. De arbiter(s) kan (kunnen) zelf dan wel op
verzoek van partijen een zitting bepalen, waar de
deskundige(n) wordt (worden) gehoord en waar partijen al
dan niet vergezeld door een eigen deskundige of door eigen
deskundigen de gelegenheid hebben aan de door de
arbiter(s) benoemde deskundige(n) vragen te stellen.

11.4 Rangorde
Op de verzekeringsovereenkomst zijn van toepassing de
Algemene Voorwaarden in combinatie met het polisblad,
inclusief eventuele Clausules, en de Bijzondere
Voorwaarden. De Bijzondere Voorwaarden vervolledigen,
verbeteren of vervangen de Algemene Voorwaarden waar
toepasselijk. De Bijzondere Voorwaarden hebben voorrang
op de Algemene Voorwaarden. Het polisblad inclusief
eventuele Clausules gaat voor op de Algemene Voorwaarden
en/of Bijzondere Voorwaarden.
11.5 Persoonsgegevens
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens worden door de verzekeraar verwerkt in
het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering,
in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:
a
het beoordelen en accepteren van (potentiële)
cliënten, het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten en het afwikkelen van het
betalingsverkeer;
b
het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten
behoeve van statistische en wetenschappelijke
doeleinden;
c
het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten;
d
het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de
financiële sector, daaronder mede begrepen het
bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot)
(strafbare) gedragingen gericht tegen de branche
waarvan de verzekeraar deel uitmaakt, de groep
waartoe de verzekeraar behoort, de verzekeraar zelf,
haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik
van en de deelname aan waarschuwingssystemen;
e
het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op de gegevensverwerkingen van de verzekeraar is een
privacyreglement van toepassing, alsmede de Gedragscode
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In
deze gedragscode worden de rechten en plichten van
partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De
volledige tekst van de Gedragscode ligt bij de verzekeraar
ter inzage en is op te vragen bij het informatiecentrum van
het Verbond van Verzekeraars te Den Haag.

11.7 Adres
Alle mededelingen van de verzekeraar, gericht aan het bij
de verzekeraar laatst bekende adres van de
verzekeringnemer, verzekerde of assurantietussenpersoon,
worden geacht de verzekeringnemer en/of verzekerde te
hebben bereikt en hebben tegenover hen bindende kracht.
Alle mededelingen van de verzekeringnemer en/of
verzekerde aan de verzekeraar moeten worden gericht aan
het adres van de verzekeraar.

11.6 Geschillen
Alle geschillen betreffende deze overeenkomst en de
uitvoering daarvan worden beslecht door middel van
arbitrage. Tot arbiters kunnen slechts benoemd worden
juristen, tenzij partijen anders overeenkomen. In onderling
overleg zullen partijen drie arbiters benoemen, tenzij zij
overeenkomen dat in een voorkomend geval met één
arbiter kan worden volstaan. In het geval overeenstemming
wordt bereikt omtrent de benoeming van drie arbiters,
bepalen de arbiters onderling wie van hen als voorzitter
optreedt. Indien overeenstemming als hiervoor bedoeld niet
wordt bereikt, benoemt ieder van de partijen een arbiter,
terwijl de twee aldus benoemde arbiters in onderling
overleg de derde arbiter benoemen, welke derde arbiter als
voorzitter van het scheidsgerecht zal optreden. De
beslissing van de arbiter of arbiters zal voor partijen
bindend zijn en de arbiter of de arbiters zal c.q. zullen
oordelen naar de regelen des rechts. De arbiter(s) stelt c.q.
stellen de gang van zaken met het oog op de arbitrage vast.
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SECTIE I : HET WERK
ARTIKEL 12
13.4.2

BEGRIPSOMSCHRIJVING
Onder het werk wordt verstaan:
a
de door de verzekerde, gedurende het verzekeringsjaar, uit
te voeren werken, in aanbouw of gereed, conform de
omschrijving op het polisblad;
b
alle voor het werk bestemde materialen en bouwstoffen,
constructies, onderdelen enzovoort, met inbegrip van alle
materiaal en bouwelementen die hierin geïncorporeerd
dienen te worden;
c
kosten, uitgezonderd materiaalkosten, voor de
hulpconstructies en hulpwerken zoals steigers, bekistingen,
damwanden, die op het bouwterrein in gebruik zijn om het
op het polisblad omschreven verzekerde werken op de in het
bestek of aannemingsovereenkomst aangegeven wijze te
bouwen;
d
het transport van bouwmaterialen op of nabij de
bouwplaats.

ARTIKEL 14
UITSLUITINGEN
In aanvulling op artikel 10 zijn verder van de verzekering
uitgesloten:
a
beschadiging van het werk of enig deel daarvan, dat voor de
oplevering anders dan ten behoeve van de bouw in gebruik
wordt genomen, voor zover deze schade het gevolg is van
zodanig gebruik;
b
beschadiging door brand en/of ontploffing tijdens de
onderhoudstermijn van het werk;
c
schade die niet bestaat uit reparatie- en/of
vervangingskosten, zoals bedrijfsschade en andere vormen
van immateriële schade;
d
kosten van verbetering en/of veranderingen van ontwerp,
constructie of bouwmethode;
e
extra kosten door het gebruik van componenten van een
andere soort of kwaliteit dan de beschadigde;
f
extra kosten om vervanging of herstel te bespoedigen;
g
beschadiging toegebracht ten behoeve van het werk,
behalve als deze dient tot herstel van een gedekte schade;
h
de materialen waaruit de hulpconstructies en hulpwerken
zijn opgebouwd, voor zover deze materialen niet bestemd
zijn om blijvend in het in de polis omschreven object te
worden verwerkt;
i
de kosten van herlevering van bouwcomponenten die
moeten worden vervangen omdat zij met een gebrek of
tekortkoming op het bouwterrein zijn aangevoerd. Indien
geen herlevering plaatsvindt, worden op de
schadevergoeding in mindering gebracht de kosten die aan
herlevering verbonden zouden zijn geweest;
j
beschadigingen ten gevolge van slijtage, vermoeidheid,
graduele aantasting, onvoldoende gebruik of bederf.

ARTIKEL 13
DEKKINGSOMVANG
13.1 Dekking tijdens de bouwtermijn
Tijdens de bouwtermijn dekt de verzekering de schade die
een verzekerde lijdt als gevolg van:
a
beschadiging van het werk, ongeacht door welke
oorzaak, met terzijdestelling van artikel 7:951 BW;
b
diefstal van bouwcomponenten.
13.2 Dekking tijdens de onderhoudstermijn:
a
De verzekering dekt de schade die een verzekerde lijdt
door beschadiging van het werk tijdens de
onderhoudstermijn:
veroorzaakt door een verzekerde tijdens
werkzaamheden uit hoofde van verplichtingen
volgens de onderhoudsbepalingen van het bestek
of de aannemingsovereenkomst;
waarvan de oorzaak ligt voor het begin van de
onderhoudstermijn, mits de oorzaak verband
houdt met de totstandkoming van het werk.
b
In afwijking van het bovenstaande geldt ten aanzien
van werkzaamheden die nog als onderdeel van het
werk moeten worden uitgevoerd een dekking volgens
artikel 13.1, echter met dien verstande dat:
bedoelde werkzaamheden niet meer dan 10% van
de verzekerde som mogen omvatten, met een
maximum van EUR 25,000.00;
de uitsluiting onder artikel 14 b gehandhaafd
blijft;
het einde van de onderhoudstermijn hierdoor niet
beïnvloed wordt.

ARTIKEL 15
TE VERGOEDEN BEDRAG
In geval van schade vergoedt de verzekeraar per gebeurtenis:
a
ten hoogste de eindwaarde van het werk, maar nooit meer
dan 130% van de op het polisblad onder Sectie I vermelde
verzekerde bedrag gezamenlijk voor:
reparatie- en/of vervangingskosten, of indien reparatie
en/of vervanging niet plaatsvindt een schadevergoeding naar redelijkheid en billijkheid, met als
maximum de reparatie- en/of vervangingskosten;
bereddingskosten tot maximaal 50% van het verzekerde
bedrag;
b
maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor
opruimingskosten.

13.3 Extra dekking
De verzekering dekt tevens de opruimingskosten die als gevolg
van een gedekte schade door de verzekerde moeten worden
gemaakt met inachtneming van hetgeen gesteld is in artikel 15b.
13.4 Dekking na schade
13.4.1 Met betrekking tot gedekte schaden, die in de
verzekerde bouwtermijn worden hersteld, zal de
verzekering ongeacht de uitbetaalde bedragen aan
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schade en/of kosten zonder bijbetaling van premie
voor de volle verzekerde som van kracht blijven.
Met betrekking tot schaden, die in de verzekerde
onderhoudstermijn worden hersteld, zal behoudens het
bepaalde in artikel 13.2 de verzekering ten aanzien van
dit herstel alleen van kracht zijn volgens de dekking
van artikel 13.1, indien vooraf overeenstemming is
bereikt over aanvullende premie en voorwaarden.
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SECTIE II : AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 16
BEGRIPSOMSCHRIJVING
16.1 Verzekerde(n)
In aanvulling op artikel 1.4 gelden voor deze Sectie
eveneens als verzekerden de ondergeschikten van de in
artikel 1.4 genoemde verzekerden.

e

ARTIKEL 17

f

DEKKINGSOMVANG
17.1 Dekking tijdens de bouwtermijn
De verzekeraar vergoedt de personen- en/of zaakschade,
met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade,
waarvoor de verzekerde in zijn verzekerde hoedanigheid
aansprakelijk is, die is ontstaan tijdens de verzekerde
bouwtermijn en veroorzaakt bij de uitvoering van het werk.

g

h
i
j

17.2 Dekking tijdens de onderhoudstermijn:
Tijdens de verzekerde onderhoudstermijn geldt dezelfde
dekking als tijdens de verzekerde bouwtermijn, doch
uitsluitend voor schade:
rechtstreeks verband houdende met het uitvoeren van
werkzaamheden uit hoofde van verplichtingen volgens
de onderhoudsbepalingen van het bestek of de
aannemingsovereenkomst;
voortvloeiend uit werkzaamheden zoals genoemd in
artikel 13.4.2.

ARTIKEL 19
VERHAALSRECHT
In tegenstelling tot het vermelde in artikel 11.2 is de
verzekeraar, indien hij een schade onder deze Sectie vergoedt,
gerechtigd deze schade te verhalen op de veroorzakende (mede)verzekerde ingeval de schade voor de laatstgenoemde het
beoogde of zekere gevolg is van diens handelen of nalaten.

17.3 Extra dekking
De verzekering dekt tevens, zonodig boven het te
vergoeden bedrag onder Sectie II:
a
de kosten van verweer tegen al of niet gegronde
aanspraken van benadeelden, alsmede de uit een
eventueel proces voortvloeiende proceskosten, tot
betaling waarvan een verzekerde mocht worden
veroordeeld mits de leiding van dit verweer,
overeenkomstig artikel 6.1 bij de verzekeraar rust;
b
de kosten van rechtsbijstand in een tegen een
verzekerde ingestelde strafvervolging, indien de
maatschappij van de hem in artikel 6.1 gegeven
bevoegdheid gebruik maakt;
c
de wettelijke rente voor zover deze loopt over het
door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom.

ARTIKEL 20
TE VERGOEDEN BEDRAG
De verzekeraar zal per gebeurtenis voor alle verzekerden
tezamen ten hoogste het onder Sectie II op het polisblad
vermelde verzekerde bedrag vergoeden, onverminderd het
bepaalde in artikel 17.3.
ARTIKEL 21
SAMENLOOP

ARTIKEL 18

In afwijking van het bepaalde in artikel 7:961 BW geldt de
navolgende samenloopregeling.
a
Indien blijkt dat de door deze verzekering gedekte
aansprakelijkheid eveneens op (een) andere polis(sen)
gedekt is of daarop gedekt zou zijn als de onderhavige
verzekering niet zou hebben bestaan, geldt de onderhavige
verzekering als excedent van de andere polis(sen),
respectievelijk als verschil in voorwaarden. Een eigen risico
op die andere verzekering wordt niet vergoed.
b
Indien de in sub. a genoemde andere polis(sen) analoge
bepalingen bevat(ten) als hiervoor omschreven, of indien de
schaderegeling onder die andere polis(sen) problemen
oplevert, zal verzekeraar de betreffende aanspraak
onverplicht in behandeling nemen en – bij gebleken
aansprakelijkheid van verzekerde – afwikkelen, echter
uitsluitend indien en zolang de verzekeraar(s) van de andere
polis(sen) dekking weigeren en/of rechtens niet verplicht
zijn dekking te verlenen en onder de ontbindende
voorwaarde dat verzekerde alle rechten die hij onder die
andere polis(sen) kunnen doen gelden onmiddellijk en
zonder voorbehoud aan verzekeraar overdraagt.

UITSLUITINGEN
In aanvulling op artikel 10 is van de verzekering uitgesloten
aansprakelijkheid:
a
voor schaden aan belangen zoals omschreven in artikel 12,
22, 27 en 32.2. Het voor de overige secties geldende eigen
risico wordt niet vergoed;
b
voor schaden voortvloeiende uit een verhaalsactie van de
verzekeraar;
c
voor schade aan zaken, met inbegrip van de daaruit
voortvloeiende schade, die een verzekerde toebehoren of
die hij, of een ander voor hem, op het moment van het
toebrengen van de beschadiging om één of andere reden
onder zich heeft;
d
voor schaden toegebracht met of door motorrijtuigen,
(lucht)vaartuigen, hijskranen en werkmaterieel, hun
aanhangers en de lading van deze voer- en werktuigen,
echter met betrekking tot mechanisch voortbewogen
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voertuigen of andere voorwerpen waarop de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (W.A.M.) van
toepassing is, geldt dat binnen het raam van de dekking
onder deze Sectie slechts het meerdere boven het krachtens
de W.A.M. te verzekeren minimum bedrag of zoveel meer als
elders gedekt blijkt te zijn ten laste van de verzekeraar
komt;
voor schaden bestaande uit winstderving en/of tijdsverlet
en/of bedrijfsschade van een verzekerde en/of van een
toekomstige eigenaar en/of gebruiker van het werk;
voor vergoedingen die een boete-, straf-, of voorbeeldkarakter hebben zoals punitive en exemplary damages en
daarmee vergelijkbare aanspraken volgens Nederlands of
buitenlands recht. Boetes in welke vorm en/of van wie dan
ook afkomstig zijn van de verzekering uitgesloten;
voor schaden verband houdende met een milieuaantasting,
tenzij deze is veroorzaakt door een plotselinge onzekere
gebeurtenis en deze gebeurtenis niet het rechtstreekse
gevolg is van een langzaam (in)werkend proces;
voor schaden voortvloeiende uit artikel 7:658 BW;
voor schaden voortvloeiende uit een onrechtmatige daad;
voor schaden die voor de verzekerde het beoogde of zekere
gevolg zijn van zijn handelen of nalaten;
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SECTIE III : EIGENDOMMEN OPDRACHTGEVER
h

ARTIKEL 22
BEGRIPSOMSCHRIJVING
Onroerende zaken- met uitsluiting van door de opdrachtgever ten
behoeve van het werk te gebruiken of beschikbaar gestelde
bouwcomponenten – die vanaf het begin van de bouwtermijn:
eigendom van de opdrachtgever zijn of waarvoor hij
krachtens overeenkomst verantwoordelijk is, en:
liggen binnen de invloedsfeer van het werk.

ARTIKEL 26
TE VERGOEDEN BEDRAG
In geval van schade vergoedt de verzekeraar per gebeurtenis voor
alle verzekerden tezamen:
a
ten hoogste het op het polisblad onder Sectie III vermelde
verzekerde bedrag, waarbij de verzekeraar, in afwijking van
hetgeen gesteld is in artikel 7:958 BW (lid 5) geen beroep
doet op onderverzekering, gezamenlijk voor:
reparatie- en/of vervangingskosten, met dien verstande
dat voor zaken die aan slijtage onderhevig zijn voor
normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud
wordt toegepast;
indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten
c.q. de vervangingskosten meer bedragen dan de
waarde van het betrokken object onmiddellijk voor en
onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend het verschil
tussen deze waarden;
bereddingskosten tot maximaal 50% van het verzekerde
bedrag.
b
maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor
opruimingskosten.

ARTIKEL 23
DEKKINGSOMSCHRIJVING
Deze Sectie dekt gedurende de bouw- en onderhoudstermijn de
schade welke de opdrachtgever lijdt als gevolg van materiële
beschadiging en/of verlies of vernietiging van zaken waarvan hij
eigenaar is en/of zaken waarvoor hij krachtens overeenkomst
aansprakelijk is, voor zover deze het gevolg is van de uitvoering
van het op het Polisblad omschreven werk en veroorzaakt is door
of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde.

ARTIKEL 24
EXTRA DEKKING
De verzekering dekt tevens de opruimingskosten die als gevolg
van een gedekte schade door de verzekerde moeten worden
gemaakt met inachtneming van hetgeen gesteld is in artikel 26b.

ARTIKEL 25
UITSLUITINGEN
In aanvulling op artikel 10 zijn verder van de verzekering
uitgesloten:
a
beschadiging door brand, ontploffing of vliegverkeer;
b
schade die niet bestaat uit reparatie- en/of
vervangingskosten, zoals bedrijfsschade en andere vormen
van immateriële schade;
c
beschadiging van:
- motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen;
- hulpconstructies en/of hulpwerken (zoals steigers,
bekistingen, damwanden);
- kranen, bulldozers, draglines en ander werkmaterieel;
- keten, loodsen en andere tijdelijke onderkomens en hun
inhoud, die ten behoeve van het werk al dan niet
daadwerkelijk worden gebruikt;
- gereedschappen, machines en werktuigen;
d
extra kosten door het gebruik van zaken van een andere
soort of kwaliteit dan de beschadigde;
e
geld, geldswaardige papieren en ongeacht welk document of
waardetitel;
f
extra kosten om vervanging en/of herstel/reparatie te
bespoedigen;
g
schade die noodzakelijkerwijze moest worden toegebracht
ten behoeve van het werk, tenzij deze dient tot herstel van
een gedekte schade;

CAR022

schaden verband houdende met een milieuaantasting, tenzij
deze is veroorzaakt door een plotselinge onzekere
gebeurtenis en deze gebeurtenis niet het rechtstreekse
gevolg is van een langzaam (in)werkend proces.
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SECTIE IV : HULPMATERIAAL
ARTIKEL 27

f

BEGRIPSOMSCHRIJVING

g

Onder hulpmateriaal wordt verstaan de op het bouwterrein
aanwezige:
a
tijdelijke werken die in de te bouwen objecten
geïncorporeerd zullen worden of nodig zijn voor hun
uitvoering, zoals steigerwerk, bekistingen, damwanden,
dekzeilen en andere tijdelijke en/of hulpwerken;
b
uitrusting, gereedschappen, machines en werktuigen;
c
bouwketen en andere tijdelijke onderkomens.

h

ARTIKEL 31
TE VERGOEDEN BEDRAG

ARTIKEL 28
DEKKINGSOMSCHRIJVING
Tijdens de bouw- en onderhoudstermijn dekt de verzekering de
schade die een verzekerde lijdt als gevolg van:
a
beschadiging, ongeacht door welke oorzaak;
b
diefstal; mits dit hulpmateriaal nodig is om het werk op de
in het bestek of aannemingsovereenkomst of de daaruit
voortvloeiende onderhoudsverplichtingen aangegeven wijze
uit te voeren.

ARTIKEL 29
EXTRA DEKKING
29.1 Opruimingskosten
De verzekering dekt tevens de opruimingskosten, die als
gevolg van een gedekte schade moeten worden gemaakt.
Deze kosten worden vergoed tot ten hoogste 10% van het
verzekerde bedrag, ook al overschrijdt de schadevergoeding
hierdoor het verzekerde bedrag.
29.2 Gehuurd hulpmateriaal
Deze verzekering dekt tevens door de verzekeringnemer
gehuurd hulpmateriaal, mits de verzekeringnemer ook
aansprakelijk is voor de schade. De schade wordt vergoed
tot maximaal 25% van het verzekerde bedrag.

ARTIKEL 30
UITSLUITINGEN
In aanvulling op artikel 10 zijn verder van de verzekering
uitgesloten:
a
hulpmateriaal van onderaannemers;
b
schade die niet bestaat uit reparatie- en/of
vervangingskosten;
c
schade aan varend en drijvend materieel, luchtvaartuigen,
kranen, draglines, motorvoertuigen;
d
schade aan belangen zoals omschreven in artikel 12 en 22;
e
schade door de aard of een gebrek zoals omschreven in
artikel 7:951 BW;
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geld, geldswaardige papieren en ongeacht welk document of
waardetitel;
extra kosten door het gebruik van zaken van een andere
soort of kwaliteit dan de beschadigde;
extra kosten om vervanging of reparatie te bespoedigen.
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In geval van schade vergoedt de verzekeraar per gebeurtenis voor
alle verzekerden tezamen:
a
ten hoogste het op het polisblad onder Sectie IV vermelde
verzekerde bedrag, waarbij de verzekeraar, in afwijking van
hetgeen gesteld is in artikel 7:958 BW (lid 5) geen beroep
doet op onderverzekering, gezamenlijk voor:
reparatie- en/of vervangingskosten, met dien verstande
dat voor zaken die aan slijtage onderhevig zijn voor
normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud
wordt toegepast;
indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten
c.q. de vervangingskosten meer bedragen dan de
waarde van het betrokken object onmiddellijk voor en
onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend het verschil
tussen deze waarden;
in geval van diefstal: de waarde van het betrokken
object onmiddellijk voor de gebeurtenis;
bereddingskosten tot maximaal 50% van het verzekerde
bedrag.
b
maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor
opruimingskosten.

SECTIE V : EIGENDOMMEN BOUWDIRECTIE EN PERSONEEL

-

ARTIKEL 32
BEGRIPSOMSCHRIJVING
b

32.1 Verzekerde(n)
In aanvulling op artikel 1.4 gelden voor deze Sectie
eveneens als verzekerden de ondergeschikten van de in
artikel 1.4 genoemde verzekerden.
32.2 Eigendommen bouwdirectie en personeel
De op of nabij het werk aanwezige persoonlijke
eigendommen van de bouwdirectie en van personen in
dienst van verzekerden en werkzaam op het bouwterrein.

ARTIKEL 33
DEKKINGSOMSCHRIJVING
Tijdens de bouw- en onderhoudstermijn dekt de verzekering de
schade die een verzekerde lijdt als gevolg van:
a
beschadiging, ongeacht door welke oorzaak;
b
diefstal.

ARTIKEL 34
UITSLUITINGEN
In aanvulling op artikel 10 zijn verder van de verzekering
uitgesloten:
a
schade die niet bestaat uit reparatie- en/of
vervangingskosten;
b
motorrijtuigen en andere mechanisch voorbewogen
transportmiddelen;
c
schade door de aard of een gebrek zoals omschreven in
artikel 7:951 BW;
d
geld, geldswaardige papieren en ongeacht welk document
of waardetitel.

ARTIKEL 35
TE VERGOEDEN BEDRAG
In geval van schade vergoedt de verzekeraar per gebeurtenis voor
alle verzekerden tezamen:
a
ten hoogste het op het polisblad onder Sectie V vermelde
verzekerde bedrag, waarbij de verzekeraar, in afwijking
van hetgeen gesteld is in artikel 7:958 BW (lid 5) geen
beroep doet op onderverzekering, gezamenlijk voor:
reparatie- en/of vervangingskosten, met dien
verstande dat voor zaken die aan slijtage onderhevig
zijn voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw
voor oud wordt toegepast;
indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten
c.q. de vervangingskosten meer bedragen dan de
waarde van het betrokken object onmiddellijk voor en
onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend het verschil
tussen deze waarden.
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in geval van diefstal: de waarde van het betrokken
object onmiddellijk voor de gebeurtenis;
bereddingskosten tot maximaal 50% van het verzekerde
bedrag;
maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor
opruimingskosten.

