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ALGEMENE VOORWAARDEN

overeengekomen dat medegedekt is schade veroorzaakt
vóór, doch ontstaan tijdens de duur van de verzekering.
Verzekeraars zullen niet tot schadevergoeding zijn
gehouden, indien zij kunnen bewijzen dat de schade
zowel veroorzaakt is als ontstaan vóór de verzekeringstermijn. Overigens wordt bepaald dat de dekking voor
de onder deze polis verzekerde transporten ingaat zodra
het transport aanvang neemt, ook indien het tijdstip van
aanvang van het transport is gelegen voor de ingangs
datum van de polis.

1.	
Onzeker voorval
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor zover de
door verzekerde of een derde geleden schade op vergoeding
waarvan jegens verzekeraar respectievelijk een verzekerde
aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis
waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten onzeker was dat
daaruit schade voor de verzekerde respectievelijk de derde was
ontstaan dan wel naar de normale omstandigheden zou ontstaan. Schade welke niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste
voldoet is niet gedekt. Voor zover geen sprake is van opzet tot
misleiding van de verzekeraar door de verzekeringnemer zal de
verzekeraar geen beroep doen op vernietigbaarheid van de
verzekeringsovereenkomst.

2.	
Verzekerden
2.1	
Verzekeringnemer, opdrachtgever, hoofdaannemer,
bouwcombinatie, bouwdirectie en onderaannemers
(zzp’ers).
2.2	
Nevenaannemers voor zover gemeld en geaccepteerd
door verzekeraars.
2.3	
Leveranciers uitsluitend voor werkzaamheden aan het
verzekerde werk op de bouwplaats dan wel een dochter-,
of zuster onderneming van een hierboven genoemde
verzekerde.
2.4	
Architecten, adviseurs, constructeurs, raadgevende en/of
ontwerpende partijen.
2.5	
Ondergeschikten en/of vertegenwoordigers van de hierboven genoemde verzekerde.
2.6	
Daar waar in deze polis wordt gesproken van ‘verzekerde’ zullen alle onder dit artikel genoemde verzekerden daaronder begrepen zijn. De voor ‘verzekerde’
geldende verplichtingen gelden derhalve ook voor alle
medeverzekerde partijen, tenzij anders is bepaald.
Verzekeraars doen afstand van eventueel recht van
verhaal op de onder deze polis verzekerde partijen,
behoudens het bepaalde in artikel 9.3. (opzet) en artikel
16.2 (niet-nakomen van verplichtingen).

3.	
Verzekeringstermijn
3.1	
De verzekering is van kracht vanaf aanvang bouwtermijn
tot het einde van de onderhoudstermijn en indien geen
onderhoudstermijn van toepassing is tot het einde van
de bouwtermijn. Voor wat betreft de bouwtermijn eindigt de dekking op de dag van oplevering van het werk
om 24 uur.
3.2	
Mocht het werk op de in de polis omschreven einde
bouwtermijn niet of niet geheel zijn opgeleverd dan zal
de bouwtermijn tegen een verlengingspremie tot maximaal pro rata premietoeslag automatisch voor een maximale duur van de helft van de oorspronkelijke bouw
termijn, doch niet langer dan 6 maanden worden
verlengd tot de oplevering van het gehele werk. Indien
een langere verlengingsperiode noodzakelijk is, zal dit
slechts kunnen geschieden tegen een nader overeen te
komen premie en/of voorwaarden.
3.3	
Binnen de in de polis omschreven voorwaarden geeft
deze verzekering dekking voor schade welke is veroorzaakt en ontstaan tijdens de verzekeringstermijn. Ten
aanzien van de aanvang van het risico wordt echter

4.	
Verzekerde bedragen
In afwijking van het bepaalde in artikel 7:958 lid 5 BW zullen
verzekeraars elke schade ten volle vergoeden tot een maximum
van de in de polis onder de per sectie vermelde bedragen rekening houdende met het bepaalde in artikel 27.1.en te vermeerderen met in artikel 29, 35 en 7:957 BW en 7:959 BW bedoelde
kosten. Artikel 7:959 lid 2 BW is niet van toepassing.

5.	
Prioriteit
Bij tegenstrijdigheden in de tekst van de op de verzekeringsovereenkomst van toepassing zijnde bepalingen geldt de volgende prioriteitstelling.
• Teksten op het polisblad prevaleren boven andere
bepalingen.
• Clausules prevaleren boven de per sectie van kracht zijnde
voorwaarden.
• De per sectie van kracht zijnde voorwaarden prevaleren
boven de algemene voorwaarden.
Tegenstrijdigheden in bepalingen van gelijke rangorde zullen
nimmer ten nadele van de verzekerde worden uitgelegd.

6.	
Primaire dekking
Deze verzekering biedt – tenzij in de overige bepalingen van
de polis uitdrukkelijk anderszins is bepaald – een primaire dekking. Indien verlies, schade of aansprakelijkheid ook is gedekt
onder een andere verzekering, zullen verzekeraars verzekerden
schadeloos stellen alsof deze andere verzekering niet bestaat.
Verzekeraars doen afstand van hun eventuele verhaalsrechten
op verzekeraars van een dergelijke polis.

7.	
Mededelingen
7.1	
Verzekeraars en verzekeringnemer kunnen alle voor
elkaar bestemde mededelingen rechtsgeldig aan de
makelaar doen. Alle mededelingen van de makelaar aan
verzekerde(n) kunnen rechtsgeldig geschieden aan het
laatst aan de makelaar bekend gemaakte adres van de
op het polis blad vermelde verzekeringnemer.
7.2	
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.

8.	
Premie
8.1	
Indien de op het polisblad vermelde premie is gebaseerd
op de geschatte eindwaarde van het werk dan zal de
definitieve premie worden berekend na afloop van de
bouwtermijn op basis van de definitieve eindwaarde.
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8.1.1	
Onder eindwaarde wordt verstaan het totaal
van alle bedragen die betaald of verschuldigd
zijn aan de aannemers en eventuele verzekerde
nevenaannemers, onderaannemers en leveranciers, alsmede honoraria van architecten, adviseurs, constructeurs, kosten van toezicht en de
waarde van de overige in deze sectie verzekerde
objecten, de eventuele door de opdrachtgever
ter beschikking gestelde verzekerde materialen
en apparatuur.
8.1.2	
Bedraagt de definitieve eindwaarde meer dan
100% van de voorlopige verzekerde som dan zal
verzekerde de overeengekomen premie verschuldigd zijn over het meerdere.
8.1.3	
Bedraagt de definitieve eindwaarde minder dan
100% van voorlopige verzekerde som dan zullen
verzekeraars restitutie van premie verlenen op
basis van de overeen gekomen premie over het
mindere, doch ten hoogste over 30% van de
voorlopig verzekerde som.
8.1.4	
In geval opgave van de definitieve eindwaarde
binnen 6 maanden na afloop van de bouw
termijn uitblijft, zal de overeengekomen premie
worden berekend op basis van 130% van de
voorlopige verzekerde som.
8.2. 	Indien de in het polisblad vermelde premie een vaste
premie is, zal er na afloop van de bouwtermijn geen
naverrekening plaatsvinden.

9.	
Schade
9.1	
Verzekeraars zullen geen beroep doen op artikel 7:952
BW behalve in geval van opzet; alsdan zullen verzekeraars geen vergoeding zijn verschuldigd aan die verzekerde die opzettelijk schade veroorzaakt aan de verzekerde objecten of door opzettelijk handelen
aansprakelijk is voor het toebrengen van dood en/of
lichamelijk letsel en/of benadeling in gezondheid van
personen en/of dieren.
9.2	
Onder opzet van een verzekerde zal niet worden verstaan opzet van personeel van een verzekerde, al dan
niet leidinggevend of toezichthoudend.
9.3	
Verzekeraars zullen een andere verzekerde die schade
lijdt als gevolg van de in artikel 9.1 genoemde verzekerde opzettelijk handelen, schadeloosstellen in welk
geval verzekeraars het recht hebben de schadevergoeding te verhalen op de veroorzakende verzekerde.
9.4	
In afwijking van het bepaalde in artikel 7:958 lid 3 BW
heeft verzekerde niet het recht het werk of enig onderdeel daarvan, respectievelijk enig ander verzekerd object
al dan niet beschadigd of verloren aan verzekeraars te
abandonneren.
9.5	
In geval van een (voorlopig) gedeeltelijke erkenning van
een schade zullen verzekeraars na een verzoek van verzekeringnemer een voorschotbetaling verrichten tot maximaal het bedrag dat op dat moment als onbetwiste
schade onder de polis is vastgesteld.

10.	(Contra) Expertise
10.1	
Benoeming van een schade-expert geschiedt door de
makelaar namens en in overleg met de verzekeraars.
10.2	
De schade-expert zal onderzoek verrichten en rapporteren met betrekking tot de oorzaak van de schade en de
omstandigheden van de gebeurtenis en de omvang van

de kosten.
10.3	Een vaststellingsovereenkomst in de zin van 7:900 BW e.v.
kan echter uitsluitend tot stand komen tussen verzekerde
en de verzekeraars. Echter in geval van een schade onder
sectie II van de polis kan deze vaststellingsovereenkomst
uitsluitend tot stand komen tussen verzekeraars en de
schadelijdende partij of diens rechtsopvolger.
10.4	
Indien verzekerde zich niet met de bevindingen van de
schade-expert kan verenigen heeft verzekeringnemer het
recht op benoeming van een deskundige.
Van dit recht zal de verzekeringnemer eerst gebruik
maken nadat gerede twijfel bestaat over de juistheid van
de rapportage van de namens verzekeraars benoemde
schade-expert en na overleg met de makelaar. De kosten
van de deskundige komen voor rekening van verzekeraars indien de deskundige de onjuistheid van de rapportage van de namens verzekeraars ingeschakelde schadeexpert aantoont, doch maximaal de kosten van de
namens verzekeraars benoemde schade-expert.

11.	Eigen risico
Deze verzekering zal geschieden als excedent van het (de) in de
polis genoemde eigen risico(‘s).
11.1	
Het eigen risico onder sectie II is niet van toepassing in
geval van dood en/of lichamelijk letsel en/of benadeling
van de gezondheid van personen en/of dieren.
11.2	
Elke schade aan de verzekerde objecten die ontstaat
gedurende een periode van 72 aaneengesloten uren
veroorzaakt door storm, overstroming of aardbeving zal
voor toepassing van het eigen risico worden beschouwd
als te zijn veroorzaakt door één dezelfde gebeurtenis.
11.3	
Onder een ‘gebeurtenis’ wordt verstaan een gebeurtenis
of een reeks van gebeurtenissen als gevolg van één en
dezelfde oorzaak.
11.4	Op de totale schade-uitkering uit hoofde van een
gebeurtenis zal nooit meer dan eenmaal het hoogste van
toepassing zijnde eigen risico in mindering worden
gebracht.

12.	Verjaring
12.1	
Voor verjaring van een aanspraak onder deze verzekering gelden de bepalingen van artikel 7:942 BW.
12.2	
Onder onderhandelingen zoals bedoeld in artikel 7:942
lid 3 BW wordt tevens verstaan de schademelding en
iedere andere schriftelijke mededeling, waarbij op uit
kering aanspraak wordt gemaakt

13.	Afmakingscourtage
Verzekeraars vergoeden de gebruikelijke afmakingscourtage
tot een maximum van 1% van het erkende schadebedrag,
waarvoor de makelaar anders degene belast met wie de schade
wordt afgerekend. Deze regeling is niet van toepassing voor
vergoedingen uit hoofde van sectie II – Aansprakelijkheid van
de polis.

14.	Algemene verplichtingen van verzekerde
14.1	
Verzekerde dient de verzekeraars zo spoedig als mogelijk
in kennis te stellen van enige wijziging in het ontwerp,
de constructiemethode en/of toe te passen materialen,
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indien deze wijziging een wezenlijke verzwaring van het
risico inhoudt.
14.2	Indien verzekeraars kennis zouden hebben gedragen van
deze wijzigingen ten tijde van het aangaan van deze
verzekeringsovereenkomst en deze overeenkomst niet
op dezelfde condities zouden hebben geaccepteerd dan
hebben verzekeraars het recht om de premie en/of con
dities vanaf de datum van wijziging alsnog te herzien.
14.3	Verzekeraars en/of hun vertegenwoordiger op elke redelijk tijdstip toegang te verlenen tot het bouwterrein en
de door de verzekeraars en/of hun vertegenwoordiger
gevraagde inlichtingen te verschaffen.
14.4	Indien bij aanvang van de verzekering door verzekeraars
speciale voorwaarden zijn gesteld ten aanzien van de
uitvoering van de werkzaamheden en/of te nemen voorzorgsmaatregelen dan zijn verzekerden verplicht deze
speciale voorwaarden na te komen.
14.5	
Verzekerde is verplicht alle maatregelen te nemen ter
voorkoming of vermindering van schade.

15.	Verplichtingen in geval van schade
15.1	
In geval van een schade respectievelijk een eis tot schadevergoeding is ingesteld tegen een verzekerde partij, of
van een gebeurtenis die tot een schade respectievelijk eis
tot schadevergoeding zou kunnen leiden, is verzekerde
verplicht:
15.2	Zo spoedig mogelijk na het bekend zijn van een gebeurtenis, die voor verzekeraars tot een uitkeringsplicht zou
kunnen leiden, verzekeraars hiervan in kennis te stellen
onder vermelding van een zo volledig mogelijke
omschrijving omtrent de aard, de oorzaak en de toedracht van de schade respectievelijk van het gebeurde.
15.3	
Alle op het schadegeval betrekking hebbende gegevens
en stukken te overleggen en zo ook aansprakelijkheidsstellingen, straf- en civiele dagvaardingen.
15.4	
Alle redelijkerwijze te verlangen medewerking te verlenen tot regeling en vaststelling van de schade en ter
beperking van de schade de aanwijzingen van verzekeraars of door hen benoemde deskundige op te volgen.
15.5	
Zich te onthouden van erkennen van aansprakelijkheid,
het treden in schikkingen of het doen van betalingen
zonder toestemming van verzekeraars.

16.	Niet-nakomen van verplichtingen
16.1	
Indien verzekerde de in artikel 14 en 15 omschreven verplichtingen niet nakomt hebben verzekeraars het recht
een vergoeding van een schade te weigeren indien en
voor zover verzekeraars kunnen aantonen dat een dergelijke schade direct verband houdt met het niet nakomen
van deze verplichtingen.
16.2	Indien een andere verzekerde partij dan die verzekerde
welke zijn verplichtingen niet is nagekomen hierdoor
schade lijdt, zullen verzekeraars niet tot van hun verplichting tot vergoeding tegenover deze andere partij
ontheven zijn. Verzekeraars hebben alsdan het recht om
de door hen uitgekeerde bedragen te verhalen op die
verzekerde die zijn verplichtingen niet is nagekomen.

17.	Algemene uitsluitingen
Van de verzekering zijn uitgesloten schade:
17.1	
Veroorzaakt door of ontstaan uit molest, waaronder te

verstaan, gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij zoals nader
gedefinieerd in de tekst die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 is gedeponeerd onder nummer 136/1981 bij de Griffie van de
arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage.
17.1.1	Onder deze uitsluiting valt niet schade en/of verlies en/of aansprakelijkheid veroorzaakt door verborgen bommen, landmijnen of ander achtergebleven wapentuig, indien en voor zover het
verzekerde werk zich niet bevindt in het gebied
waar de molest handeling zich feitelijk afspeelt.
17.2	
Veroorzaakt door, opgetreden bij of voortvloeiende uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze is ontstaan.
17.2.1	Het in dit artikel bepaalde geldt niet met betrekking tot radioactieve isotopen welke zich buiten
een kerninstallatie bevinden en worden gebruikt
dan wel bestemd zijn om te worden gebruikt voor
industriële, commerciële, (land)bouw-kundige,
medische of wetenschappelijke, onderwijs
kundige, of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden,
mits er (voor zover vereist) door de overheid een
vergunning is afgegeven voor vervaardiging,
gebruik, opslag of het zich ontdoen van radio
actieve stoffen. Voor zover krachtens de Wet
Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad
1979-225) een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting volgens artikel
17.2 van kracht. Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de in dit
artikel genoemde wet.

18.	Terrorisme uitsluiting/beperking
De dekking voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of
indirect) verband houdt met terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, alsmede handelingen of
gedragingen ter voorbe-reiding van terrorisme, kwaadwillige
besmetting of preventieve maatregelen zijn beperkt gedekt
overeenkomstig de tekst van aangehechte Clausule-blad terrorismedekking (bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschaden N.V. – NHT)

19.	Betalingsverkeer
19.1	
Premies en overige verschuldigde bedragen
19.1.1	De makelaar neemt op zich de premie en overige
verschuldigde bedragen (hierna tezamen te noemen: premie) als eigen schuld aan de verzekeraars
te voldoen op het op het moment dat deze krachtens de verzekeringsovereenkomst verschuldigd
wordt door verzekeringnemer. Tenzij uitdrukkelijk
anders is of wordt overeengekomen zal betaling
van de premie door de makelaar plaatsvinden
door creditering van verzekeraars in rekeningcourant voor de door krachtens de verzekeringsovereenkomst door verzekeringnemer verschuldigde premie, op welk moment de
verzekeringnemer jegens verzekeraars zal zijn
gekweten.
19.1.2	Verzekeringnemer is gehouden de premie aan de
makelaar te vergoeden. In geval de verzekering
via een tweede tussenpersoon is gesloten en de
verzekeringnemer aan deze tweede tussenpersoon heeft betaald, is de verzekeringnemer door

MEIJ E RS 			

3

CAR voorwaarden 2007
Aflopende Verzekering
TR03.1

deze betaling tegenover de makelaar eerst gekweten, wanneer deze tweede tussenpersoon aan
de makelaar de premie heeft vergoed.
19.1.3	Onverminderd de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer tot betaling van de verschuldigde
premie aan de makelaar, zal de verzekering slechts
van kracht zijn voor de termijn waarvoor de premie aan de makelaar is betaald, alsmede de
termijn, waarvoor de makelaar de verzekering
nemer krediet heeft verleend. Verzekeringnemer
zal bij de interpretatie hiervan geacht worden
krediet te hebben gehad, tenzij hem dit schriftelijk is opgezegd.
19.1.4	Door het tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst is de makelaar door de verzekeringnemer onherroepelijk gemachtigd verzekeraars
tussentijds van hun verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst te ontslaan indien de verzekeringnemer of in geval de verzekering via een
tweede tussenpersoon is gesloten, deze tweede
tussenpersoon nalaat de premie aan de makelaar
te voldoen. De makelaar zal verzekeraars niet van
hun verplichtingen ontslaan zonder de verzekeringnemer vooraf schriftelijk van zijn voornemen
in kennis te hebben gesteld.
19.2	
Schade-uitkeringen en premierestituties
19.2.1	Tenzij de rechthebbende anders wenst en dit
vooraf schriftelijk aan verzekeraars heeft medegedeeld of indien uitdrukkelijk anders is of wordt
overeengekomen zal de makelaar verzekeraars in
rekening courant voor de verschuldigde schadeuitkeringen en premierestituties (hierna te noemen: schade-uitkering of schadepenningen) debiteren. Verzekeraars zullen daardoor gekweten
zijn, zodra de schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn ontvangen, respectievelijk met hem
zal zijn verrekend in overeenstemming met de wet
dan wel een tussen hem en de makelaar
bestaande regeling.
Indien verzekeraars de schadepenningen hebben
betaald aan de makelaar en deze in gebreke blijft
om deze aan de rechthebbende door te betalen,
kunnen verzekeraars de schadepenningen van de
makelaar terugvorderen indien zij tot hernieuwde
betaling worden aangesproken door de rechthebbende.
Indien de makelaar de van verzekeraars ontvangen schadepenningen heeft doorbetaald aan de
tweede tussenpersoon, maar deze laatste in
gebreke blijft voor doorbetaling zorg te dragen,
zal de makelaar de schadepenningen van de
tweede tussenpersoon kunnen terugvorderen
indien hij hetzij door de rechthebbende wordt
aangesproken tot rechtstreekse betaling, hetzij
verzekeraars die de schadepenningen van de
makelaar terugvorderen, zoals in dit lid voorzien.
19.2.2 	De makelaar zal de schade-uitkeringen en premierestituties aan de rechthebbende afdragen. De
makelaar is evenwel niet meer gehouden dan tot
betaling van het saldo dat resteert na verrekening
van deze schade-uitkeringen en premierestituties
met ten tijde van het ontstaan van de afdrachtverplichting al dan niet opeisbare doch reeds vaststaande vorderingen op verzekeringnemer uit
hoofde van welke verzekering ook. Deze verrekening zal evenwel niet plaatsvinden bij verzekeringen die aan toonder of order zijn gesteld, tenzij

de verzekeringnemer tot de uitkering is gerechtigd en bij verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen. Indien op het recht op uitkering een pandrecht rust als bedoeld in artikel 3:229 BW, ofwel
een voorrecht als bedoeld in artikel 3:283 BW.
alsook in geval van een onverplichte verzekering
tegen aansprakelijkheid, zal de verrekening zich
niet verder uitstrekken dan tot hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is ter zake van de verzekering waarop de uitkering wordt gedaan.
19.3	
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 19.2 zal de
schaderegeling met en de uitkering van schadepenningen
uit hoofde van sectie I, III, IV en V geschieden aan de
verzekeringnemer, die wordt geacht door alle onder
deze verzekering verzekerde partijen onherroepelijk te
zijn gemachtigd, met dien verstande dat deze machtiging
eindigt bij verlening van surseance van betaling of faillissement van de gemachtigde of wanneer gemachtigde
anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of
zijn onderneming in liquidatie treedt; in welk geval de
schadepenningen worden uitgekeerd aan de verzekerde
die de schade lijdt.
Ten aanzien van een schadevergoeding onder sectie II
van de polis hebben verzekeraars en/of de makelaar echter de bevoegdheid de schadepenningen rechtstreeks
aan de benadeelde uit te keren.

20.	Leidende verzekeraars/Volgplicht
Indien meer dan twee verzekeraars op deze verzekering zijn
betrokken, zullen de op het polisblad vermelde verzekeraars de
beslissingen van de twee leidende verzekeraars ten aanzien
van deze verzekeringsovereenkomst in alles volgen. Deze regeling geldt niet voor wat betreft verhoging van de verzekerde
bedragen en in geval van ex gratia en/of coulance betalingen.

21.	Geschillen
Alle geschillen betreffende deze verzekeringsovereenkomst
zijn onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te
Amsterdam, tenzij verzekerde en verzekeraars overeenkomen
het geschil door arbitrage of anderszins te beslechten. In geval
van arbitrage zullen partijen in onderling overleg een onpartijdige persoon benoemen, wiens beslissing –genomen na kennisneming van alle ter zake doende feiten – voor beide partijen
bindend zal zijn. Indien één van de partijen dit wenselijk acht
of indien partijen niet tot overeenstemming komen over de
benoeming van een onpartijdig persoon, zal het geschil worden voorgelegd aan een commissie van drie personen.
Beide partijen zullen in zodanig geval ieder een lid van de
commissie aanwijzen, terwijl de twee aldus aangewezenen in
onderling overleg het derde lid zullen benoemen. De beslissing
van deze commissie zal voor beide partijen bindend zijn. Indien
één van de partijen in gebreke blijft om een lid van deze
commissie te benoemen of indien de door de twee partijen
benoemde leden niet tot overeenstemming kunnen komen
over de benoeming van het derde lid, dan zal het geschil alsnog worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde
rechter te Amsterdam of Rotterdam.
Partijen verbinden zich de arbitragekosten voor gelijke delen
te dragen, tenzij zij bij akte van benoeming van scheidslieden
aan de commissie opdragen de verdeling van die kosten tussen
partijen vast te stellen. De arbiters zullen hun uitspraak doen
op basis van redelijkheid en billijkheid.
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22.	Makelaar
Daar waar in deze polis wordt gesproken over makelaar wordt
hiermee bedoeld Meijers – Registermakelaars in Assurantiën –
te Amstelveen.

23.	Jurisdictie
23.1	
Deze verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het
Nederlands recht.
23.1.1 	Voor zover geen sprake van dwingend recht doen
verzekeraars afstand van een beroep op enig
wetsartikel dat in strijd is met de bepalingen van
deze polis.

SECTIE I – HET WERK
24.	Verzekerde objecten
24.1	Het in de polis omschreven werk en indien een constructief onderdeel van het werk tevens het terrein of het
water, waarop, waarin het werk moet worden
uitgevoerd.
24.2 	Alle bijkomende werken, meerwerk en wijzigingen al
dan niet volgens bestek.
24.3	
Alle voor het werk bestemde materialen, bouwstoffen en
onderdelen, inclusief grond ongeacht van welke aard en
soort.
24.4	
De ten behoeve van het werk door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde materialen en apparatuur mits en
voor zover de waarde hiervan in de eindwaarde van het
werk wordt opgenomen.
24.5	
Steigerwerk, bouwliften als integraal onderdeel van het
steigerwerk, bekistingen damwanden, dekzeilen en
andere tijdelijke hulpwerken en hulpmaterialen en alle
andere objecten nodig voor de uitvoering van het werk
met uitzondering van: te gebruiken, in gebruik zijnde en/
of gebruikte vaartuigen, kranen, graafmachines, bulldozers en andere mechanisch voortbewogen transportmiddelen en/of werktuigen met uitzondering van bouwliften
als integraal onderdeel van het steigerwerk), machines
en gereedschappen alsmede containers, keten, loodsen
en andere onderkomens en inventarissen daarvan, persoonlijke eigendommen van directie en personeel, geld,
geldswaardig papier en betaalmiddelen.
24.6	
Ten behoeve van het werk te gebruiken tekeningen,
berekeningen, informatiedragers niet zijnde computerapparatuur, ontwerpen, modellen en reclameborden.

25.	Omvang van de dekking
De verzekering onder deze sectie dekt met terzijdestelling van
het bepaalde in artikel 7:951 BW en andere wetsartikelen
welke met de condities van deze polis in strijd mochten zijn,
voor zover geen dwingend recht, alle materiële schade aan en/
of verlies van de verzekerde objecten, alsmede verontreiniging
of het vuil worden - niet door bouwstof - van verzekerde
objecten of het daarop of daarin bevinden van vreemde
stoffen.

26.	Transport en opslag
26.1	
Deze verzekering dekt eveneens schade aan en/of verlies

van de verzekerde objecten tijdens transport binnen
Europa, ongeacht hoe geladen en onverschillig per welke
gelegenheid, doch niet over zee, inclusief laden en lossen, alsmede opslag en bewerking binnen Europa anders
dan bij leveranciers. Deze dekking geldt uitsluitend
indien en voor zover geen rechten kunnen worden ontleend aan elders lopende verzekeringen.
26.2	
Schade aan verzekerde objecten welke zich openbaren
na aankomst op het bouwterrein zijn onder deze verzekering gedekt - met inachtneming van de overige bepalingen van deze verzekering - tenzij verzekeraars kunnen
bewijzen dat de schade is ontstaan tijdens een elders
verzekerd transport; in dit laatste geval zullen verzekeraars op verzoek van verzekerde het schadebedrag als
renteloze lening voorschieten en het schadebedrag,
eventueel op naam van verzekerde trachten te verhalen
op de verzekeraars van de elders lopende verzekering.
Terugbetaling van deze lening zal alleen behoeven te
geschieden voor zover deze verhaalsactie slaagt en alsdan zal tot definitieve uitkering worden overgegaan.

27.	Schadevergoeding
27.1	
Verzekeraars vergoeden voor wat betreft deze sectie de
kosten en/of uitgaven voor vervanging, reproductie en/of
herstel van de beschadigde en/of verloren verzekerde
objecten of delen daarvan, ongeacht de oorspronkelijke
kosten en/of waarde van de betreffende objecten of
delen daarvan tot een maximum van 130% van het in het
polisblad genoemde verzekerde bedrag.
27.2	Indien schadepenningen worden uitgekeerd aan de verzekeringnemer en voor hem de btw niet of niet geheel
verrekenbaar is, zal de schadevergoeding op zijn verzoek
geschieden inclusief de niet verrekenbare btw. De definitieve premie zal in dat geval worden vastgesteld op basis
van de definitieve eindwaarde inclusief btw.

28.	Uitsluitingen
Van de dekking onder deze sectie zijn uitgesloten.
28.1	
Gebreken in materialen, gebreken in ontwerp of gebreken in uitvoering van de werkzaamheden.
28.1.1	Deze uitsluiting is echter niet van kracht, wanneer
deze gebreken resulteren in of zich manifesteren
als materiële schade aan of verlies van een ver
zekerd object. In deze gevallen zijn alleen uitgesloten de meerkosten en/of extra uitgaven in verband met verbeteringen en/ of veranderingen in
het ontwerp en/of gebruik, toepassing van verbeterde materialen, verbeterde werkwijze of
constructies.
28.2	
Verlies van een verzekerd object of onderdeel daarvan
door verdwijning of vermissing, welke eerst door middel
van een normale inventarisatie wordt geconstateerd.
28.3	
Bedrijfsschaden van onverschillig welke aard, inclusief
kosten, uitgaven en/of boeten in verband met gehele of
gedeeltelijke stilstand van het werk, alsmede vertragingen in de uitvoering van en onderhandelingen over contracten en verlies van contracten.
28.4	
Schade aan of verlies van een verzekerd object vallend
onder een garantieverplichting van een leverancier.
Indien de leverancier zijn aansprakelijkheid betwist of
geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft om aan zijn
garantieverplichting te voldoen zullen verzekeraars op
verzoek van verzekerde aan de betreffende verzekerde
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een renteloze lening verstrekken ter grootte van het
bedrag waarvoor de leverancier in gebreke is gebleven,
waarna zij dit bedrag, eventueel op naam van verzekerde, zullen verhalen op de leverancier. Terugbetaling
van deze lening zal alleen behoeven te geschieden voor
zover verhaal op de leverancier slaagt en alsdan zal tot
definitieve uitkering worden overgegaan.
28.5	
Schade die noodzakelijkerwijze moet worden toegebracht, tenzij deze noodzaak verband houdt met een
onder deze verzekering gedekte schade of verlies.

29. Aanvullende dekking
29.1	In geval van een onder deze sectie gedekte schade aan of
verlies van het werk zijn tevens gedekt, zo nodig boven
het verzekerde bedrag, tot een maximum van 25% van
de definitieve eindwaarde van het werk voor alle in dit
artikel genoemde aanvullende dekkingen tezamen en
voor zover niet reeds begrepen in de reparatiekosten en/
of kosten van vervanging.
29.1.1 	De kosten van slopen en/of demonteren en/of
ontmantelen en/of verwijderen respectievelijk van
het weer aanbrengen en/of opnieuw monteren
en/of plaatsen van enig onderdeel van enige zaak,
voor zover deze kosten noodzakelijkerwijs
gemaakt moeten worden om toegang te krijgen
tot dat deel van het werk of die objecten die
beschadigd zijn of vervangen dienen te worden.
29.1.2 	De kosten van het wegruimen van materialen en/
of puin, van het schoonmaken, alsmede het noodzakelijk slopen en/of demonteren en/of ontman
telen en/of verwijderen en/of vernietigen van
enige zaak of delen daarvan.
29.1.3	De kosten van het maken van tijdelijke voorzieningen als wanden, schotten en dergelijke teneinde
de herstelwerkzaamheden ongestoord en zonder
overlast voor de omgeving of hinder te kunnen
uitvoeren.
29.1.4	De kosten van berging en/of opruiming van de op
en/of nabij het bouwterrein te water geraakte
verzekerde objecten zulks zover deze kosten niet
verhaalbaar zijn op een onder deze polis niet verzekerde partij en/of deze kosten niet verhaalbaar
zijn onder een elders lopende verzekering.
29.1.5	De honoraria van architecten, inspecteurs en technische adviseurs, welke kosten gemaakt moeten
worden teneinde te adviseren over de wijze van
herstel of vervanging en het houden van toezicht
tijdens het weder opbouwen respectievelijk in de
vroegere toestand terugbrengen van het werk.
29.1.6	De kosten van nieuw te maken tekeningen en
bestekken, alsmede de kosten van aanbesteding
voor het repareren of vervangen van beschadigde
of verloren gegane verzekerde objecten.
29.1.7 	De kosten in verband met het moeten voldoen
aan een nieuwe algemene na de aanvang van het
in de polis omschreven werk ingegane overheidsmaatregel, welke overheidsmaatregel de vervanging of het herstel van verlies of schade als gedekt
onder deze sectie beïnvloedt; doch een beroep op
deze aanvullende dekking is uitsluitend mogelijk
indien het overheidslichaam dat de maatregel
heeft uitgevaardigd niet zelf de verzekerde
opdrachtgever is.
29.1.8	De kosten van overwerk en expresse leveringen in

verband met het bespoedigen van herstel of
vervanging.

30.	Opsporings-/lokaliseringskosten
Zo nodig boven het onder deze sectie verzekerde bedrag zijn
onder deze polis tot een maximum van e250.000,- per gebeurtenis verzekerd:
30.1	
De kosten van het lokaliseren/opsporen van een mate
riële schade aan of verlies van het werk in geval er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat er een schade
aan of verlies van het werk is ontstaan en uiteindelijk
een onder deze verzekering gedekte schade aan of verlies van het werk is gelokaliseerd of opgespoord.
30.2	
De in artikel 30.1 bedoelde kosten worden eveneens
vergoed indien uiteindelijk geen onder deze verzekering
gedekte schade aan of verlies van het werk is vastgesteld,
mits verzekeraars vooraf toestemming hebben verleend
tot het lokaliseren/opsporen van een schade aan of verlies van het werk.

31.	Onderhoudstermijn
Indien een onderhoudstermijn is medeverzekerd, is ten aanzien
van de dekking onder deze sectie gedurende deze termijn uitsluitend materiële schade aan of verlies van de verzekerde
objecten gedekt, mits vallende binnen de overige polisbepalingen, welke:
31.1	
Wordt veroorzaakt tijdens de werkzaamheden uitgevoerd uit hoofde van de onderhouds-verplichtingen in
het bestek.
31.2	
Ontstaat aan werken, welke volgens bestek nog uitgevoerd dienen te worden, tot een maximum van 10% van
de aanneemsom.
31.3	
Zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch
het gevolg is van een oorzaak liggende vóór aanvang
van deze termijn.
31.4 	Welke ontstaat aan objecten als vermeld in artikel 24.5,
alsmede aan objecten als vermeld in artikel 24.3, welke
ten behoeve van de nog uit te voeren werkzaamheden
op of nabij het bouwterrein zijn opgeslagen.

32. Deelopleveringen/ingebruikname
32.1	
De dekking gedurende de bouwtermijn blijft onverminderd van kracht ten aanzien van opgeleverde onderdelen
en/of in gebruik genomen delen van het verzekerde werk
tot het gehele werk, respectievelijk het laatste onderdeel
daarvan is opgeleverd, waarna aansluitend een meeverzekerde dekking volgens artikel 31 ingaat.
32.2	
Uitgesloten is echter schade of verlies aan in gebruik
genomen delen van het verzekerde werk, welke het
gevolg is van het in gebruik nemen of in gebruik zijn van
het werk of delen daarvan, anders dan ten behoeve van
de bouw en/of bij gehele oplevering onder artikel 31
dekking zou zijn geweest.
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SECTIE II - AANSPRAKELIJKHEID
33.	Omvang van de dekking
33.1	
Verzekeraars zullen verzekerde schadeloos stellen voor
de bedragen die verzekerde gehouden is op grond van
aansprakelijkheid aan derden te vergoeden terzake van:
33.1.1	Dood en/of lichamelijk letsel en/of benadeling in
gezondheid van personen en/of dieren
33.1.2	Materiële schade aan of verlies van zaken van
derden.
33.1.3	Materiële en/of immateriële schade voortvloeiende uit omstandigheden als omschreven in
artikel 33.1.1 en 33.1.2..
33.1.4	Onder (materiële) schade wordt mede verstaan het
verontreinigd of vuil worden van zaken en de aanwezigheid daarop of daarin van vreemde stoffen.
33.2	
De omstandigheden als omschreven in artikel 33.1.1,
33.1.2 en 33.1.3 dienen te zijn ontstaan tijdens de verzekeringstermijn en dienen verband te houden met het
verzekerde werk.
33.2.1	Verzekeraars zullen eveneens vergoeden die schaden, welke na beëindiging van de verzekeringstermijn worden aangemeld en welke reeds tijdens
de verzekeringstermijn zijn ontstaan of begonnen
zijn te ontstaan en zich daarna openbaarden of
werden verergerd.

34.	Uitsluitingen
Van de dekking onder deze sectie zijn uitgesloten:
34.1	Aansprakelijkheid voortvloeiende uit artikel 7:658 BW,
alsmede de aansprakelijkheid voor dood en/of lichamelijk
letsel en/of benadeling in gezondheid van direct bij de
bouw betrokken ondergeschikten van verzekerden.
34.2	
Aansprakelijkheid voor schade of verlies welke nood
zakelijkerwijze moet worden toegebracht ten behoeve
van het werk.
34.3	
Aansprakelijkheid voor schade of verlies als omschreven
in artikel 33.1.2.en 33.1.3 toegebracht door aanvaring of
het daarmee gelijkgestelde veroorzaakt door of met
vaartuigen.
34.4 	Aansprakelijkheid voor schade als omschreven in artikel
33.1.1, 33.1.2 en 33.1.3 door luchtvaartuigen.
34.5	
Aansprakelijkheid voor schade met of door mechanisch
voortbewogen voertuigen voor zover deze aansprakelijkheid verplicht verzekerd dient te zijn, zoals onder de Wet
Aansprakelijkheidverzekering Motorrijtuigen (WAM). In
dit geval zal de onderhavige verzekering het meerdere
dekken boven het verzekerde bedrag van deze elders
lopende verzekering.
34.6	
Aansprakelijkheid van een verzekerde partij voor schade
aan of verlies van zaken welke op het moment van
schade of verlies zijn eigendom zijn of welke hij op dat
moment onder zijn opzicht heeft, deze uitsluiting is niet
van toepassing bij aansprakelijkheid:
34.6.1	Voor schade aan zaken die worden beschadigd als
gevolg van verzekerde werkzaamheden tenzij
deze zaken daadwerkelijk in bewerking waren.
34.6.2	Voor schade aan zaken welke aanwezig zijn op
het bouwterrein en welke niet door de aansprakelijke verzekerde partij zijn gehuurd, geleased of
anderszins bij hem in gebruik zijn.
34.6.3	Voor schade aan zaken indien en voor zover terzake daarvan door een brandverzekeraar de
schade is vergoed en het regresrecht wordt

uitgeoefend.
34.7	
Aansprakelijkheid voor schade aan objecten welke zijn
omschreven onder sectie I van deze polis.
34.8	
Aansprakelijkheid en vorderingen voor boeten, bedrijfsschade, tijdverlet en winstderving van de ene verzekerde
partij tegenover de andere verzekerde partij.
34.9	
Aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit een
boete-, schadevergoedings-, garantie-, of ander soortgelijk beding, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zonder een zodanig beding zou hebben
bestaan.
34.10	Aansprakelijkheid voor schade aan onder sectie III, IV
en V van deze polis verzekerde objecten, voor zover deze
schade onder deze secties wordt vergoed.
34.11	Aansprakelijkheid voor schade verband houdende met
een milieuaantasting, tenzij er sprake is van een milieuaantasting die het gevolg is van een plotselinge, onzekere gebeurtenis en de gebeurtenis niet het rechtstreeks
gevolg is van een langzaam (in)werkend proces.

35.	Aanvullende dekking
Onder deze sectie zijn eveneens gedekt, zo nodig boven het
voor deze sectie in de polis genoemde verzekerd bedrag:
35.1	
De door de aansprakelijk gestelde verzekerde partij met
goedkeuring van verzekeraars gemaakte kosten van verweer tegen gegronde en/of ongegronde vorderingen van
derden, die – indien zij gegrond zouden zijn – onder
deze verzekering gedekt zouden zijn, alsmede de uit een
eventueel proces voortvloeiende proceskosten tot betaling waarvan een verzekerde mocht worden veroordeeld.
35.2	
De kosten van rechtsbijstand in een tegen een verzekerde partij ingestelde straf- vervolging ter zake van een
onder deze sectie gedekte aansprakelijkheid.

36.	Onderlinge aansprakelijkheid
De onder deze polis verzekerde partijen gelden tegenover
elkaar als derden.

37.	Medeverzekerden
Onder deze sectie zijn medeverzekerd de aansprakelijkheid van
en/of aanspraken tegen:
37.1	
Het moederbedrijf, zuster- of dochter-bedrijven van een
verzekerde partij, respectievelijk indien een verzekerde
partij een publiekrechtelijke rechtspersoon is, haar
onderdelen, takken van dienst en departementen.
37.2	
De directeuren, commissarissen, firmanten en andere
functionarissen, alsmede de onderschikten van onder
artikel 37.1 genoemde partijen en/of personen waarvoor
deze partij(en) wettelijk verantwoordelijk zijn.
37.3	
Personen, voor wie een verzekerde partij wettelijk verantwoordelijk is en voor zover een verzekerde partij
schadeloos zou zijn gesteld, indien de verzekerde partij
rechtstreeks aansprakelijk was gesteld.
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SECTIE III - EIGENDOMMEN VAN DE OPDRACHTGEVER
38.	Verzekerde objecten
38.1	
Eigendommen van de opdrachtgever of waarvoor deze
verantwoordelijk is.
38.2	
Zaken die de opdrachtgever ter bewaring of ter bewerking zijn toevertrouwd, dan wel die hij in huur, bruikleen
of krachtens enige andere overeenkomst in gebruik
heeft.

39. Omvang van de dekking
39.1	
De verzekering dekt onder deze sectie materiële schade
aan en/of verlies van de onder deze sectie verzekerde
objecten, alsmede verontreiniging of vuil worden van de
verzekerde objecten - niet door bouwstof - of het daarop
of daarin bevinden van vreemde stoffen, welke is ontstaan tijdens de verzekeringstermijn en verband houdt
met de uitvoering van het in de polis omschreven werk,
zonodig met terzijdestelling van het bepaalde in artikel
7:951 BW en andere wetsartikelen welke met de condities van deze polis in strijd mochten zijn, voor zover geen
dwingend recht.
39.2	
De dekking is eveneens van kracht indien geen wettelijke
of contractuele aansprakelijkheid aanwezig is of kan
worden vastgesteld.
39.3	Indien een onder deze sectie gedekte schade tijdens de
verzekeringstermijn wordt hersteld, zal dit herstel gedekt
zijn overeenkomstig de bepalingen van sectie I van de
polis.
39.4 	Aanvullende dekking als omschreven in artikel 29 wordt
overigens beperkt tot 25% van het onder sectie III verzekerde bedrag.

40.	Uitsluitingen
Van de dekking onder deze sectie zijn uitgesloten:
40.1	
Schade en/of verlies die noodzakelijkerwijze moet worden toegebracht ten behoeve van het werk.
40.2	
Schade aan en/of verlies van ten tijde van het ongeval
onder sectie I verzekerde objecten.
40.3	
Schade aan en/of verlies van verzekerde objecten veroorzaakt door brand en/of ontploffing
40.4	
Schade aan en/of verlies van (al dan niet daadwerkelijk)
bij de bouw in gebruik zijnde vaartuigen, kranen, graafmachines, bulldozers en ander mechanisch voortbewogen transportmiddelen en/of werktuigen, alsmede containers, keten, loodsen en andere onderkomens en
inventarissen daarvan, persoonlijke eigendommen van
directie en personeel, geld, geldswaardig papier en
betaalmiddelen.
40.5	
Bedrijfsschaden van onverschillig welke aard en hoe ook
omschreven.
40.6 	Schade en/of verlies verband houdende met milieuaantasting, tenzij er sprake is van een milieuaantasting die
het gevolg is van een plotselinge onzekere gebeurtenis
en de gebeurtenis niet het rechtstreeks gevolg is van een
langzaam (in)werkend proces.

van de beschadigde en/of verloren gegane verzekerde objecten, ongeacht de oorspronkelijke kosten en/of waarde van de
betreffende objecten of delen daarvan, waarbij rekening zal
worden gehouden met een redelijke aftrek voor verbetering
en voor het overige met inachtneming van het bepaalde in
artikel 39.3 van deze sectie.

SECTIE IV - EIGENDOMMEN VAN DIRECTIE EN
PERSONEEL
42.	Verzekerde objecten
Onder deze sectie zijn verzekerd op of in de directe omgeving
van het bouwterrein aanwezige eigendommen van de bouwdirectie en van personen in dienst van een van de verzekerde
partijen, voor zover de eigendommen in verband met de uitvoering van het werk aanwezig zijn.

43.	Omvang van de dekking
43.1	
De verzekering onder deze sectie dekt materiële schade
aan en/of verlies van de verzekerde objecten, alsmede
verontreiniging of vuil worden – niet door bouwstof –
van de verzekerde objecten of het zich daarop of daarin
bevinden van vreemde stoffen, zonodig met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 BW en andere
wetsartikelen welke met de condities van deze polis in
strijd mochten zijn, voor zover geen dwingend recht.
43.2	
De aanvullende dekking als omschreven in artikel 29
onder sectie I van de polis is eveneens van toepassing,
doch is beperkt tot 25% van het onder sectie IV verzekerd bedrag.

44.	Uitsluitingen
Van de dekking onder deze sectie zijn uitgesloten:
44.1	
Schade aan en/of verlies van mechanisch voortbewogen
transportmiddelen en werktuigen.
44.3	
Verlies van een verzekerd object of onderdeel daarvan
door verdwijning of vermissing welke eerst door middel
van een normale inventarisatie wordt geconstateerd.
44.4	
Schade aan en of verlies van geld, geldswaardige papieren en betaalmiddelen.

45.	Schadevergoeding
Verzekeraars vergoeden voor wat betreft deze Sectie de kosten
en/of uitgaven van vervanging en/of reparatie, met dien verstande dat voor zaken die aan slijtage onderhevig zijn, voor
slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast, of indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten
en/of de vervangingskosten meer bedragen dan het verschil
tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk vóór
en onmiddellijk ná de gebeurtenis, uitsluitend het verschil tussen deze waarden en voor het overige met inachtneming van
het bepaalde in artikel 43.2 van deze sectie.

41.	Schadevergoeding
Verzekeraars vergoeden voor wat betreft deze rubriek de kosten en/of uitgaven voor herstel, reproductie en/of vervanging
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SECTIE V – GEREEDSCHAPPEN, KETEN EN LOODSEN
46.	Verzekerde objecten
Onder deze sectie zijn verzekerd de op of nabij het bouwterrein of op opslag/bewerkingsterreinen als omschreven in artikel
26.1. van de polis, te gebruiken, in gebruik zijnde machines of
gebruikte machines gereedschappen, containers, loodsen en
andere onderkomens, alsmede inventarissen daarvan.

47.	Omvang van de dekking
47.1	
De verzekering onder deze sectie dekt materiële schade
aan en/of verlies van de verzekerde objecten, alsmede
verontreiniging of vuil worden - niet door bouwstof - van
de verzekerde objecten of het zich daarop of daarin
bevinden van vreemde stoffen, zonodig met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 BW en andere
wetsartikelen welke met de condities van deze polis in
strijd mochten zijn, voor zover geen dwingend recht.
47.2	
De aanvullende dekking als omschreven in artikel 29
onder sectie I van de polis is eveneens van toepassing,
doch is beperkt tot 25% van onder sectie V verzekerde
bedrag.

48	
Uitsluitingen
Van de dekking onder deze sectie zijn uitgesloten:
48.1	
Schade aan en/of verlies van (al dan niet daadwerkelijk)
bij de bouw in gebruik zijnde vaartuigen, kranen, graafmachines, bulldozers en andere mechanisch voortbewogen transportmiddelen en/of werktuigen , alsmede
schade aan of verlies van geld, geldswaardig papier en
betaalmiddelen.
48.2	
Verlies van een verzekerd object of onderdeel daarvan
door verdwijning of vermissing welke eerst door middel
van een normale inventarisatie wordt geconstateerd.
48.3	
Bedrijfsschaden van onverschillig welke aard en hoe ook
omschreven.

49.	Schadevergoeding
Verzekeraars vergoeden voor wat betreft deze sectie de kosten
en/of uitgaven van vervanging en/of reparatie, met dien verstande dat voor zaken die aan slijtage onderhevig zijn, voor
slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast, of indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten
en/of vervangingskosten meer bedragen dan het verschil tussen
de waarde van het betrokken object onmiddellijk vóór en
onmiddellijk ná de gebeurtenis, uitsluitend het verschil tussen
deze waarden en voor het overige met inachtneming van het
bepaalde in artikel 47.2 van deze sectie.

MEIJ E RS 			
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