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Bouw-/Montageverzekering
Verzekeringsvoorwaarden BMV 01
Algemene voorwaarden

- in geval van aansprakelijkheid - een derde zal blijken verschuldigd te
zijn, nadat de schade op de in de polis voorziene wijze tussen partijen

Artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1

1.3

1.7

een objectieve, blijvende, aantasting van de stoffelijke structuur van de

het polisblad, de algemene voorwaarden, de van toepassing verklaarde

zaak die naar verkeersopvattingen de stoffelijke gaafheid van de zaak

specifieke voorwaarden, de van toepassing verklaarde aanvullende

kenmerkt;
1.8

Verlies

en de polisaanhangsels;

het fysiek niet meer kunnen beschikken over een zaak, terwijl

Maatschappij

herkrijging van die zaak niet te verwachten is of de feitelijke directe

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V., statutair gevestigd te

kosten van de herkrijging groter zijn dan de waarde van de zaak. Bij de

Rotterdam;

vaststelling van de feitelijke directe kosten dienen eventuele extra

Het werk

kosten voor maatregelen ter voorkoming of beperking van mogelijk

1.3.1 het (de) in de polis omschreven object(en) op het uiteindelijke bouw-/
montageterrein, in aanbouw of gereed;

optredende schade bij de herkrijging buiten beschouwing te blijven;
1.9

werk plaats vindt;

bouw-/montageterrein aanwezig zijn; de materialen dienen bestemd te
zijn om blijvend in het (de) in de polis omschreven object(en) te

1.10

machines en installaties, dan wel het laten functioneren hiervan min of

1.3.3 de hulpconstructies en hulpwerken zoals steigers, bekistingen,

meer overeenkomend met het gebruik na oplevering;

damwanden en mallen die op het bouw-/montageterrein aanwezig zijn
1.11

Gebeurtenis
een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen met

in het bestek of aannemingsovereenkomst aangegeven wijze te

één en dezelfde oorzaak;

bouwen/monteren;
Eindwaarde

Testen
het beproeven op kwaliteit en/of capaciteit van de gemonteerde

worden opgenomen;

en die nodig zijn om het (de) in de polis omschreven object(en) op de

Bouw-/montageterrein
de in de polis aangegeven locatie waar de bouw/montage van het

1.3.2 de materialen die voor rekening en risico van een verzekerde op het

1.4

Beschadiging

Polis

voorwaarden, de van toepassing verklaarde bijzondere voorwaarden
1.2

bindend zal zijn vastgesteld;

Begripsomschrijvingen

1.12

Opruimingskosten
de als gevolg van een onder de polis gedekte schade daadwerkelijk

1.4.1 de aanneemsom van het werk, onder verrekening van:
- de verrekende prijs- en looncorrecties;

gemaakte kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren en

- de gerealiseerde stelposten;

vernietigen van materialen en puin, voor zover deze kosten niet reeds

- het meer- en minderwerk

in de schadeopstelling zijn opgenomen;

en, voor zover op grond van de polis meeverzekerd, vermeerderd met:

1.13

Milieuaantasting
de uitstoot, lozing, doorsijpeling, verspreiding, loslating of

1.4.2 de honoraria van de architect(en), ontwerper(s), adviseur(s) en
constructeur(s) van het werk;

ontsnapping, van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover

1.4.3 de kosten van toezicht en controle;

die een prikkelende of een besmetting of bederf veroorzakende of een

1.4.4 de werken buiten bestek;

verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het

1.4.5 de waarde van de door de opdrachtgever zelf uit te voeren

oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang).

werkzaamheden;
1.4.6 de waarde van de door de opdrachtgever te gebruiken of beschikbaar
gestelde materialen;

Artikel 2

Verzekerden

De verzekerden zijn:

1.4.7 de BTW (indien en voor zover van toepassing);

2.1

1.4.8 de waarde van de overige onder het werk verzekerde objecten;

2.2

de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie van het werk;

1.5

Schade

2.3

de aannemer(s) en onderaannemer(s) van het werk;

het nadeel dat de verzekeringnemer en/of een verzekerde en/of - in

2.4

de architect(en), ontwerper(s), adviseur(s) en constructeur(s) van het
werk;

geval van aansprakelijkheid - een derde in zijn (hun) vermogen lijdt
(lijden) ten gevolge van een in beginsel onder de bepalingen van

2.5

1.6

Schadevergoeding

de nevenaannemer(s) indien en voor zover de waarde van zijn (hun)
prestatie(s) in het verzekerde bedrag is opgenomen;

deze polis, welke de omvang van de dekking omschrijven, gedekte
gebeurtenis;

de verzekeringnemer;

2.6

toekomstige eigenaren of gebruikers van het werk voor zover hun
belang in het verzekerde bedrag is opgenomen.

het bedrag dat de maatschappij op grond van alle bepalingen van deze

G0921.03

polis en/of het recht aan de verzekeringnemer en/of een verzekerde of
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Artikel 3
3.1
3.2

Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van

Omvang van de verzekering

de bedoelde wet.

Verzekerd is overeenkomstig de in de polis van toepassing verklaarde
voorwaarden.

7.3

Opzet, roekeloosheid

Indien sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden in de tekst van de in

7.3.1 Niet verzekerd is schade die de verzekerde met opzet of door

de polis van toepassing verklaarde voorwaarden gelden de volgende

roekeloosheid heeft veroorzaakt. Onder verzekerde dient in dit

voorrangsregels:

verband te worden verstaan:

- de specifieke voorwaarden gaan voor de algemene voorwaarden;

7.3.1.1 indien de verzekerde een natuurlijk persoon is: deze natuurlijke
persoon;

- de aanvullende voorwaarden gaan voor de algemene en de
specifieke voorwaarden;

7.3.1.2 indien de verzekerde een rechtspersoon is: een lid van de directie of
de bedrijfsleiding;

- de bijzondere voorwaarden gaan voor de algemene, de specifieke en
de aanvullende voorwaarden.

7.3.1.3 die persoon die door de verzekerde of de onder 7.3.1.2 genoemde
directie of de bedrijfsleiding is belast met het algemeen toezicht op de

Artikel 4

uitvoering van de werkzaamheden en/of die persoon die de algehele

Primaire dekking

Deze verzekering geeft behoudens het bepaalde in artikel 23.3, 24.2, 30.3.2,

feitelijke dagelijkse leiding over de werkzaamheden is toevertrouwd en

34.2 en 38.2 een primaire dekking, tenzij uitdrukkelijk anders is

die in verband daarmee de bevoegdheid heeft gekregen tot het nemen

overeengekomen.

- op leidinggevend niveau - van beslissingen over de uitvoering van de
werkzaamheden.

Artikel 5

Vergoeding van bereddingskosten

7.3.2 Verzekerd blijft evenwel de schade die enige andere verzekerde aldus
lijdt. De maatschappij kan in dit geval verhaal uitoefenen op de

In afwijking van het in de wet hieromtrent bepaalde wordt per gebeurtenis

schadeveroorzakende verzekerde.

aan schade en bereddingskosten tezamen niet meer vergoed dan het
verzekerde bedrag onder de desbetreffende rubriek.

7.4

Milieuaantasting
Niet verzekerd is schade en/of de aansprakelijkheid voor schade

Artikel 6

verband houdende met een milieuaantasting, tenzij sprake is van een

Eigen risico

Ingeval van schade onder meer rubrieken als gevolg van één gebeurtenis, zal

milieuaantasting die het gevolg is van een plotselinge, onzekere

slechts éénmaal een eigen risico - en wel het hoogst toepasselijke - op het

gebeurtenis en deze gebeurtenis niet het gevolg is van een langzaam

totaal van de schadevergoeding in mindering worden gebracht.

(in)werkend proces.
7.5

Artikel 7
7.1

Molest

semi-producten of residuen, die ten tijde van het schade-evenement in

Niet verzekerd is schade veroorzaakt door of ontstaan uit een

bewerking waren in onder Rubriek I of III verzekerde installaties of
delen hiervan.

gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer of muiterij, zoals deze begrippen moeten worden opgevat

7.2

Grondstoffen
Niet verzekerd is schade aan grond-, hulp- en brandstoffen, producten,

Uitsluitingen

7.6

Slopen

volgens de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 2

Niet verzekerd is schade aan uit sloop afkomstige en te sparen

november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den

materialen, echter uitsluitend indien en voor zover de schade is

Haag is gedeponeerd onder nr. 136/1981, of de meest actuele

veroorzaakt door de sloopwerkzaamheden zelf. In geval van te veel of

vervanging daarvan.

te ver wegslopen van de te handhaven delen van de bestaande

Atoomkernreacties

objecten wordt geen vergoeding verleend voor de hierdoor ontstane

Niet verzekerd is schade veroorzaakt door, opgetreden bij of

meerkosten.

voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn
ontstaan.

Artikel 8

Verzekerd blijft evenwel schade veroorzaakt door radioactieve nucliden

8.1

Verplichtingen van de verzekerde

Voorkomen van schade

die zich buiten een kerninstallatie bevinden en die gebruikt worden of

De verzekerde dient de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om

bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële,

schade te voorkomen of te beperken en de voorschriften op te volgen

landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met

die de maatschappij hiertoe ten aanzien van de uitvoering van het

dien verstande dat de door de bevoegde overheid afgegeven

werk heeft opgelegd of die volgens wettelijke bepalingen en/of van

vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging,

overheidswege van toepassing zijn.

gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.

In artikel 9 zijn bijzondere voorschriften opgenomen ten aanzien van
schadepreventie bij een aantal specifieke gevaren.

Voor zover krachtens de wet of enig verdrag een derde voor de schade
aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort van kracht.

8.2

Toegang tot het bouw-/montageterrein

Onder ‘wet’ wordt verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen,

De verzekerde dient de maatschappij en haar vertegenwoordigers

zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op

toegang te verlenen tot het bouw-/montageterrein, de verlangde

het gebied van kernenergie.

inlichtingen te verschaffen en alle verlangde medewerking te verlenen.

8.3

weersinvloeden die op grond van het jaargetijde en de

Wijziging van het risico

weersverwachting redelijkerwijs zijn te verwachten.

De verzekering is aangegaan op grond van de door of namens
verzekeringnemer verstrekte inlichtingen, ontwerp, bestek, tekeningen

9.3

en/of overige informatie. Wijzigingen in bestek, tekeningen, de aard

Ten aanzien van werkzaamheden met gebruikmaking van open vuur,

van de werkzaamheden, de methoden van uitvoering, inrichting of

zoals lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, verfafbranden, dakdekken

anderszins, alsmede alle andere gewijzigde omstandigheden dienen

en dergelijke, dienen de volgende voorzorgsmaatregelen te worden
getroffen:

aan de maatschappij te worden medegedeeld, één en ander indien
een dergelijke wijziging een verzwaring van het risico inhoudt. In dat

9.3.1 Brandbare materialen dienen op meer dan 5 meter van de werkplek te

geval heeft de maatschappij het recht de premie en/of de

worden geplaatst.

voorwaarden met ingang van het tijdstip van de wijziging aan te

Indien dat niet mogelijk is dienen deze met branddekens te worden
afgedekt.

passen. Zolang over deze aanpassing nog geen overeenstemming is
bereikt, bestaat geen dekking voor schade die het gevolg is van een
8.4

Brandgevaarlijke werkzaamheden

9.3.2 Gasslangen dienen

dergelijke wijziging.

- te voldoen aan NEN 5654;

Verplichtingen van de verzekerde bij schade

- niet ouder te zijn dan 2 jaar;
- te zijn voorzien van deugdelijke slangklemmen.

Zodra verzekerde kennis draagt van een schade onder deze
verzekering dan wel een omstandigheid welke tot schade onder deze

9.3.3 Op de werkplek dienen altijd twee verzegelde draagbare blustoestellen
aanwezig te zijn met elk een inhoud van 12 kg bluspoeder (ABC), die

verzekering zou kunnen leiden is hij verplicht:

jaarlijks worden onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf.

8.4.1 de maatschappij zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem

Op de werkplek dienen tenminste twee branddekens aanwezig te zijn.

gevorderd mag worden, hiervan kennis te geven;
8.4.2 de maatschappij of de door haar benoemde deskundige(n) alle juiste,

9.3.4 Tijdens werkonderbrekingen dienen branders gedoofd te zijn en dient
de kraan op de gasfles te worden afgesloten.

aan hem bekende en van belang zijnde gegevens te verstrekken;
8.4.3 alle stukken die op de schade betrekking hebben, zoals brieven,

9.3.5 Gedurende één uur na beëindiging van de werkzaamheden met open
vuur dient een controle te worden uitgeoefend.

dagvaardingen en schikkingsvoorstellen aan de maatschappij door te
zenden;

Extra maatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden op daken

8.4.4 zich te onthouden van alles wat de belangen van de maatschappij zou
kunnen schaden en met name zich te onthouden van elke toezegging,

9.3.6 Het brandbaar materiaal dient op het dak gespreid te worden opgesteld.

verklaring of handeling waaruit erkenning van aansprakelijkheid kan

Materiaalconcentraties dienen tenminste 5 meter van elkaar verwijderd

worden afgeleid;

te zijn.
Het brandbaar materiaal dient minstens op 3 meter van de dakranden

8.4.5 alle beschadigde delen voor inspecties c.q. expertises te bewaren,
tenzij anders met de maatschappij of de door haar benoemde

en op minstens 5 meter van opgaand gevelwerk te worden geplaatst.

deskundige(n) is overeengekomen;

Brandbare isolatiematerialen dienen niet hoger dan 2 meter te zijn
opgestapeld.

8.4.6 alle redelijkerwijs te verlangen medewerking tot vaststelling van de
schade te verlenen en voorts de door de maatschappij benoemde

9.3.7 Bitumenketels dienen op een afstand van minimaal 5 meter van de

deskundige(n) toegang te verlenen tot het bouw-/montageterrein, het

gasflessen te worden geplaatst alsmede te zijn uitgevoerd met een

werk of enig onderdeel daarvan dat volgens mededeling beschadigd is;

temperatuurbegrenzer die de gastoevoer kan blokkeren.
Bitumenketels dienen in een metalen bak te worden geplaatst met een

8.4.7 aan de maatschappij over te laten: het regelen van schade met een
benadeelde derde partij, het voeren van een burgerlijk geding en,

inhoud van minimaal de netto inhoud van de ketels.

indien de maatschappij dit wenselijk acht, het leiden van de

Op het dak dienen de ketels vrij van de dakbedekking te worden

verdediging in geval van een strafproces, alsmede het nemen van alle

geplaatst op onbrandbaar isolatiemateriaal of betontegels.

beslissingen welke hieruit voortvloeien of hiermee in verband staan;

9.3.8 Bij renovatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden dient in
overleg met de opdrachtgever de benodigde informatie verzameld te

8.4.8 alle aanwijzingen van de maatschappij en de door haar benoemde

worden over de brandbaarheid van de constructie, aansluitdetails en

deskundige(n) op te volgen;

opgeslagen producten.

8.4.9 ingeval van (een vermoeden van) een strafbaar feit zo snel mogelijk,
doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na constatering aangifte te doen bij

Aan de hand van verkregen informatie worden richtlijnen op schrift

de politie en/of (een) andere daarvoor in aanmerking komende

gesteld voor de wijze van uitvoering. Indien onvoldoende

instantie(s).

brandpreventieve maatregelen kunnen worden getroffen dient gebruik
te worden gemaakt van koude kleefstof of zelfklevende materialen.

Artikel 9
9.1
9.2

Bijzondere voorschriften ten aanzien van schadepreventie

9.4

Opslag van materialen

Uit oogpunt van schadepreventie gelden ten aanzien van de hieronder

De te verwerken diefstal- en/of vandalismegevoelige materialen

beschreven gevaren een aantal bijzondere voorschriften.

dienen dagelijks na beëindiging van de werkzaamheden te worden

Weersinvloeden

opgeslagen in deugdelijk afgesloten ruimten. Onder deze materialen

Eventueel in aanvulling op het bestek en/of andere van toepassing

worden onder andere verstaan: glas, sanitair, aanrechtblokken, cv-

zijnde verwerkings-/werkvoorschriften dienen voorzorgsmaatregelen te

installaties en inbouwapparatuur.

worden getroffen teneinde schade te voorkomen als gevolg van

9.5

Ondergrondse kabels en leidingen/KLIC

het niet eens worden over de omvang van de schade zal de derde

De verzekerde die grondwerkzaamheden uitvoert dient, uiterlijk 3

deskundige een bindende uitspraak doen binnen de grenzen van

werkdagen voorafgaande aan de desbetreffende werkzaamheden een

beide taxaties.

KLIC-melding te doen bij de van toepassing zijnde KLIC-regio. Na

De maatschappij en verzekeringnemer dragen ieder de kosten van de

ontvangst van de op de werkzaamheden betrekking hebbende KLIC-

eigen deskundige; de kosten van de derde deskundige worden door

informatie en na contact met de betrokken kabel- en leidingeigenaren

beide partijen en ieder voor de helft gedragen.

dient de verzekerde de ontvangen informatie op betrouwbaarheid te

De vaststelling van de schade overeenkomstig dit artikel zal voor beide

controleren door de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen vast

partijen bindend zijn, tenzij door één van de partijen wordt

te stellen, bijvoorbeeld door het handmatig graven van proefsleuven

aangetoond dat bij de vaststelling van het schadebedrag gebruik is

en/of het gebruik van radiodetectie-apparatuur.

gemaakt van onjuiste gegevens of tenzij door één van de partijen een
rekenfout in de schadeberekening wordt aangewezen.

Artikel 10 Niet nakoming
10.1

11.3

De schadevergoeding aan verzekerden

Verplichtingen

Zo spoedig mogelijk nadat de schade zal zijn vastgesteld zal de

Onverminderd het bepaalde in de elders in deze polis opgenomen

maatschappij de omvang van de schadevergoeding vaststellen.

specifieke bepalingen verliest de verzekerde zijn recht op

Uitkering van de schadevergoeding zal geschieden aan de

schadevergoeding indien in geval van schade blijkt dat niet is voldaan

verzekeringnemer.

aan de verplichtingen zoals vermeld in deze polis en indien en voor

11.4

Schadevergoeding aan derden

zover door het niet nakomen van deze verplichtingen de belangen van

Ten aanzien van schade van derden heeft de maatschappij het recht de

de maatschappij zijn geschaad. Verzekerd blijft evenwel de schade die

schadevergoeding rechtstreeks aan hen uit te keren en schikkingen
met hen te treffen.

enig andere verzekerde aldus lijdt. De maatschappij is in dit geval
gerechtigd verhaal uit te oefenen op de nalatige verzekerde.

11.5

Geschillen met betrekking tot de schadevergoeding
Alle geschillen betreffende de schadevergoeding tussen de

10.2 Bijzondere voorschriften
Indien in geval van schade blijkt dat niet is voldaan aan de bijzondere

verzekeringnemer of een verzekerde en de maatschappij zullen

voorschriften als vermeld in artikel 9 en indien door het niet nakomen

worden beslecht op de wijze als bepaald in artikel 17.

van deze bijzondere voorschriften de belangen van de maatschappij
zijn geschaad, geldt een verhoogd eigen risico als vermeld in de polis.

Artikel 12 Premiebetaling en terugbetaling van premie

Een volgende schadegebeurtenis zal bij herhaald blijk van geen of

12.1

Premiebetaling in het algemeen

onvoldoende maatregelen buiten de dekking vallen. Verzekerd blijft

De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de

evenwel de schade die enig andere verzekerde aldus lijdt. De

assurantiebelasting vooruit te betalen, doch uiterlijk op de 30e dag

maatschappij is in dit geval gerechtigd verhaal uit te oefenen op de

nadat zij verschuldigd worden.

nalatige verzekerde.

De premie bij aanvang van de verzekering bestaat uit een vast bedrag
dan wel uit een voorlopige premie bestaande uit een promillage van

Artikel 11 Vaststelling van schade en schadevergoeding

de geschatte eindwaarde.

11.1

Vaststelling van de schade

Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet betaalt

De schade wordt in onderling overleg vastgesteld of voor rekening van

binnen de hierboven genoemde termijn van 30 dagen of weigert te

de maatschappij door een door haar te benoemen deskundige

betalen, biedt de verzekering daarna geen dekking meer.

11.2

vastgesteld. Deze vaststelling van de schade geschiedt in overleg met

Een ingebrekestelling door de maatschappij is daarvoor niet vereist.

de verzekeringnemer, die geacht zal worden door alle andere partijen

De verzekeringnemer dient het verschuldigde bedrag alsnog te betalen.

onder deze polis onherroepelijk daartoe te zijn gemachtigd, met dien

De dekking begint weer, zodra het verschuldigde door de

verstande dat deze machtiging eindigt bij verlening van (voorlopige)

maatschappij is ontvangen.

surséance van betaling aan of faillissement van de gemachtigde of

Schade die na het (weer) van kracht worden van de dekking ontstaat,

wanneer de gemachtigde anderszins het vrije beheer over zijn

doch daarvoor is veroorzaakt, is niet gedekt, behoudens de gevallen

vermogen verliest of zijn onderneming in liquidatie treedt. In geval van

waarin verzekerde met de oorzaak op het moment van het (weer) van

aansprakelijkheid vindt de vaststelling van de schade plaats met de

kracht worden van de dekking niet bekend was of geacht kan worden

benadeelde derde.

daarmee niet bekend te zijn geweest.

Bindende vaststelling van de schade tussen verzekerden en de

12.2 Naverrekening

maatschappij

Ten aanzien van een voorlopige premie zal naverrekening

Indien niet overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid van dit

plaatsvinden. Na afloop van de verzekeringstermijn wordt de

artikel overeenstemming over de schade wordt bereikt, zal de schade

definitieve premie vastgesteld op basis van de eindwaarde.

bindend tussen partijen worden vastgesteld door twee deskundigen,

De verzekeringnemer dient binnen 6 maanden na afloop van de bouw-/

waarvan de verzekeringnemer en de maatschappij er ieder één

montagetermijn opgave te doen aan de maatschappij van de

benoemen. Beide deskundigen benoemen voor aanvang van hun

eindwaarde van het werk en de maatschappij desgewenst in de

werkzaamheden samen een derde deskundige.

gelegenheid te stellen de opgave te verifiëren. Indien

Indien de deskundigen van de verzekeringnemer en de maatschappij

verzekeringnemer in gebreke blijft, heeft de maatschappij het recht de

eindwaarde te taxeren, aan welke taxatie de verzekeringnemer zal zijn

Artikel 15 Vervaltermijn

gebonden.

Elk recht op schadevergoeding vervalt na verloop van 1 jaar nadat de

Indien de eindwaarde méér bedraagt dan de geschatte eindwaarde, is

maatschappij de schade schriftelijk heeft afgewezen en de aanspraak op

een suppletiepremie verschuldigd over het meerdere.

schadevergoeding niet in rechte is gevorderd.

Indien de eindwaarde minder bedraagt dan de geschatte eindwaarde,
zal een restitutie van premie worden gegeven tot maximaal 25% van

Artikel 16 Verhaal van schadevergoeding

de voorlopige premie, met inachtneming van de eventueel in de polis

Behoudens het bepaalde in artikel 10 zal de maatschappij de door haar

vermelde minimumpremie.

uitgekeerde schadevergoedingen alleen op een verzekerde verhalen indien de

De verrekening zal geschieden op basis van het uiteindelijk voor de

schade is te wijten aan opzet of roekeloosheid van de betrokken verzekerde.

verzekering geldende premiepromillage.
Artikel 17 Geschillenregeling
Artikel 13 Termijnen

Alle geschillen betreffende deze verzekeringsovereenkomst, met uitzondering

13.1

De verzekeringstermijn vangt aan op de in de polis vermelde

van geschillen als bedoeld in artikel 11.1 en 11.2 zijn onderworpen aan de

ingangsdatum en eindigt ten aanzien van:

uitspraak van de bevoegde rechter te Amsterdam of Rotterdam, tenzij

13.1.1 het werk inclusief het eventuele beproeven en/of het testen (van

verzekerde en de maatschappij overeenkomen het geschil door arbitrage of

onderdelen) daarvan, op de in de polis vermelde einddatum of zoveel

anderszins te beslechten.

eerder als het werk is opgeleverd;

Ingeval van arbitrage, zullen partijen in onderling overleg een onpartijdig

13.1.2 de onderhoudstermijn, indien en voor zover op de polis verzekerd, op

persoon benoemen, wiens beslissing - genomen na kennisneming van alle ter

de dag van het verstrijken van het voor deze termijn genoemde aantal

zake doende feiten - voor beide partijen bindend zal zijn.

maanden na de oplevering van het werk.

Indien één van de partijen dit wenselijk acht of indien partijen niet tot

13.2 Verlenging

overeenstemming komen over de benoeming van een onpartijdig persoon,

13.2.1 Indien het werk op de in de polis genoemde einddatum nog niet is

zal het geschil worden voorgelegd aan een commissie van drie personen.

voltooid, heeft de verzekeringnemer het recht de verzekering te

Beide partijen zullen in zodanig geval ieder een lid van deze commissie

verlengen, tegen nader overeen te komen premie en voorwaarden. De

aanwijzen, terwijl de twee aldus aangewezenen in onderling overleg het

verzekeringnemer dient voor de einddatum de wens tot verlenging

derde lid zullen benoemen. De beslissing van deze commissie zal voor beide

kenbaar te maken aan de maatschappij. Mocht op de einddatum van

partijen bindend zijn.

het werk nog geen oplevering hebben plaatsgevonden en mocht over

Indien één van de partijen in gebreke blijft om een lid der commissie te

verlenging geen overeenstemming zijn bereikt, dan eindigt de dekking

benoemen of indien de door de twee partijen benoemde leden niet tot

voor het werk en vervalt de medeverzekering van de eventuele onder-

overeenstemming kunnen komen over de benoeming van het derde lid, zal

houdstermijn onder terugbetaling van de premie voor de onderhouds-

het geschil alsnog worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde

termijn.

rechter te Amsterdam of Rotterdam.

13.2.2 Indien het testen niet is voltooid binnen de in de polis aangegeven

Partijen verbinden zich de arbitragekosten voor gelijke delen te dragen, tenzij

aparte testtermijn, kan een verlenging van de testtermijndekking

zij bij akte van benoeming van scheidslieden aan de commissie opdragen de

worden overeengekomen tegen nader overeen te komen premie en

verdeling van die kosten tussen partijen vast te stellen.

voorwaarden. De verzekeringnemer dient voor het eind van de

De arbiters zullen hun uitspraak doen op basis van redelijkheid en billijkheid.

testtermijn de wens tot verlenging kenbaar te maken aan de
maatschappij. Mocht over verlenging geen overeenstemming zijn

Artikel 18 Toepasselijk recht

bereikt, dan is schade als gevolg van testen, ontstaan na de in de polis

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

aangegeven testtermijn niet gedekt.
13.3 Deeloplevering

Artikel 19

Onafhankelijke klachtenbehandeling

Indien delen van het werk voor de einddatum worden opgeleverd,

Klachten over deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd

gaat voor die delen de onderhoudstermijn als bedoeld in 13.1.2 in.

aan de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.
Adres: Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,

Artikel 14 Ontdekkingstermijn

Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.

Gedurende een periode van 12 maanden na afloop van de
verzekeringstermijn kunnen schaden worden aangemeld die worden ontdekt

Artikel 20 Privacybescherming

tijdens deze 12-maandsperiode, mits kan worden aangetoond dat deze zijn

De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de

ontstaan binnen de verzekeringstermijn.

eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden

Ongeacht het tijdstip waarop zij werd veroorzaakt, is uitgesloten schade die

opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie.

niet binnen de verzekeringstermijn is ontstaan, dan wel is aangemeld na

Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing, alsmede de

afloop van de ontdekkingstermijn.

gedragscode ‘Verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf’. In deze
gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de
gegevensverwerking weergegeven.

Artikel 21 Adres

24.3 Materialen hulpconstructies en hulpwerken

Kennisgevingen door de maatschappij worden geacht rechtsgeldig te zijn

Niet verzekerd zijn de materialen waaruit de hulpconstructies en

geschied aan de verzekeringnemer indien deze zijn gedaan aan diens laatst

hulpwerken zijn opgebouwd, tenzij de vervangingswaarde hiervan op

bij de maatschappij bekende adres of aan het adres van de
verzekeringsadviseur, door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

de polis is meeverzekerd.
24.4 Garantieverplichting

De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk

Niet verzekerd is schade vallend onder de garantieverplichting van een

schriftelijk op de hoogte te brengen van adreswijzigingen.

leverancier.
Indien in geval van schade blijkt dat de leverancier zijn
aansprakelijkheid betwist of geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft om

Specifieke voorwaarden

aan zijn verplichtingen uit de garantie jegens verzekerde te voldoen, zal

Rubriek I Het werk

de maatschappij aan de betreffende verzekerde een renteloze lening
verstrekken ter grootte van het bedrag dat ten laste van deze

Artikel 22 Aanvullende begripsomschrijvingen

verzekering zou kunnen worden gebracht indien deze bepaling niet van

In deze rubriek wordt verstaan onder:

toepassing zou zijn geweest. Deze vergoeding wordt verleend onder

22.1 Schade

het uitdrukkelijke voorbehoud dat verzekerde alle medewerking

beschadiging, vernietiging of verlies van het werk;
22.2 Leverancier

verleent aan die stappen welke de maatschappij nodig acht bij het
verhalen van de schade op de leverancier, inclusief het voeren van een

een natuurlijke persoon of rechtspersoon die materialen bestemd voor

eventuele gerechtelijke procedure op naam van verzekerde, doch voor

het werk levert en deze niet zelf in het werk verwerkt of installeert.

rekening van de maatschappij. Terugbetaling van de lening behoeft
slechts te geschieden voor zover het verhaal op de betreffende

Artikel 23 Dekkingsomschrijving
Verzekerd is, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de algemene

leverancier slaagt.
24.5 Gebreken in materiaal/ontwerp/uitvoering

voorwaarden,

Niet verzekerd zijn gebreken in materialen, ontwerp of uitvoering van

23.1 Tijdens uitvoering van het werk en het testen

de werkzaamheden. Indien evenwel zulke gebreken resulteren in

23.1.1 schade, ontstaan door ongeacht welke oorzaak, waaronder begrepen

schade, dan zal deze uitsluiting niet van toepassing zijn. De

schade ontstaan door eigen schuld of uit eigen gebrek;

maatschappij zal de kosten van verbetering en/of de meerkosten van

23.2 Tijdens de onderhoudstermijn

verandering in ontwerp, kosten in verband met gewijzigde uitvoerings-

23.2.1 schade als omschreven in 23.1.1, mits deze schade is veroorzaakt door

en/of constructiemethode of toepassing van materialen van een andere

een verzekerde tijdens de werkzaamheden uit hoofde van
verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van het bestek of de
(aannemings)overeenkomst;
23.2.2 schade, als omschreven in 23.1.1, veroorzaakt tijdens de uitvoering van
het werk of het testen op het bouw-/montageterrein;
23.2.3 schade, als omschreven in 23.1.1, veroorzaakt voor aanvang van de
onderhoudstermijn;
23.3 Tijdens transport/opslag

soort of kwaliteit dan de beschadigde materialen evenwel niet
vergoeden.
24.6 Kosten anders dan reparatie-/vervangingskosten
Niet verzekerd zijn kosten voortvloeiende uit een gedekte schade
anders dan reparatie- en/of vervangingskosten, behoudens de
eventuele bereddingskosten en opruimingskosten als genoemd in
artikel 5 en artikel 25.2.
24.7 Schade ten behoeve van het werk

schade aan de voor het verzekerde werk bestemde materialen buiten

Niet verzekerd is schade die noodzakelijkerwijs wordt toegebracht,

het bouw-/montageterrein doch binnen Nederland tijdens transport

respectievelijk onafwendbaar uit de werkzaamheden voortvloeit, tenzij

en/of tijdelijke opslag bij derden niet zijnde leveranciers, echter

deze schade dient tot herstel van een gedekte schade.

uitsluitend indien en voor zover dit risico niet op enig andere polis is
verzekerd.

24.8 Slijtage en corrosie
Niet verzekerd is schade die bestaat uit slijtage, corrosie en elke andere
normale achteruitgang in hoedanigheid. Deze uitsluiting geldt voor dat

Artikel 24 Aanvullende uitsluitingen

(onder)deel van het verzekerde werk dat rechtstreeks door één van de

24.1 Ingebruikname voor oplevering

hiervoor genoemde invloeden is getroffen en is derhalve niet van

Niet verzekerd is schade aan het werk of enig deel daarvan, dat voor de
oplevering anders dan ten behoeve van de bouw/montage in gebruik

toepassing op de schade die daarvan het gevolg is.
24.9 Ondeugdelijk proces

wordt genomen, voor zover deze schade door zodanig gebruik

Niet verzekerd is schade aan (een deel van) het werk als direct gevolg

ontstaat.

van een ondeugdelijk vormings-, vervaardigings- of bewerkingsproces

24.2 Brand tijdens onderhoudstermijn

(inclusief nabehandeling, droog- en/of uithardingstijd) van in het werk

Niet verzekerd is schade door brand, ontploffing en/of blikseminslag

te realiseren (onder)delen, tenzij sprake is van een gebeurtenis

tijdens de onderhoudstermijn indien dit risico op enig andere polis is

waarvan de oorzaak geheel is gelegen buiten het proces en waarmee

verzekerd.

verzekerde in redelijkheid geen rekening kon of behoefde te houden.

Deze uitsluiting geldt voor dat (onder)deel van het verzekerde werk

letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de

dat rechtstreeks door het proces is getroffen en is derhalve niet van

dood ten gevolge hebbende, met inbegrip van de daaruit

toepassing op de schade die daarvan het gevolg is.

voortvloeiende gevolgschade;

24.10 Verdwijning/vermissing geconstateerd na inventarisatie

27.2

Derden
iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde.

Niet verzekerd is het verlies door verdwijning of vermissing van zaken
indien de verdwijning of vermissing eerst door middel van een
normale inventarisatie wordt geconstateerd.
24.11 Waterdichtheid betonconstructies

Artikel 28 Verzekerden
In deze rubriek zijn, in aanvulling op het bepaalde in artikel 2, eveneens

Niet verzekerd zijn de kosten voor het waterdicht maken van

verzekerden:

betonconstructies ingeval van lekkage(s) door grindnesten,

28.1

de ondergeschikten van de in artikel 2 genoemde verzekerden
indien en voor zover zij voor deze verzekerden werkzaamheden

krimpscheuren, voegen, sparingen en aansluitingen.

verrichten verband houdend met de uitvoering van het werk;
Artikel 25 Schadevergoeding

28.2

de vennoten, firmanten, bestuurders en commissarissen van de in
artikel 2 genoemde verzekerden, handelende in die hoedanigheid.

25.1 Reparatie- en/of vervangingskosten
De maatschappij vergoedt in geval van schade de reparatie- en/of
vervangingskosten. Voor zover op de polis meeverzekerd worden

Artikel 29 Dekkingsomschrijving

hieronder tevens begrepen de kosten als vermeld in artikel 1.4.2 en

Verzekerd is, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Algemene

1.4.3 voor zover deze kosten moeten worden gemaakt om de

Voorwaarden, de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade van

reparatie- en/of vervanging te kunnen uitvoeren. Indien de reparatie

derden, verband houdend met de uitvoering van het werk, het testen en de

en/of vervanging niet plaats vindt, zal de schadevergoeding

onderhoudswerkzaamheden, mits de schade is ontstaan tijdens de

geschieden naar redelijkheid en billijkheid, met als maximum de

verzekeringstermijn.

reparatie- en/of vervangingskosten.
De maatschappij vergoedt per gebeurtenis ten hoogste de eindwaarde

Artikel 30 Aanvullende uitsluitingen

van het werk, maar nooit meer dan 130% van de geschatte

30.1

Overige Rubrieken

eindwaarde, onverminderd het bepaalde in 25.2. De maatschappij zal

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor zaakschade aan het

geen beroep doen op onderverzekering.

werk en eigendommen opdrachtgever, aannemersmaterieel en
eigendommen bouwdirectie en personeel.

25.2 Opruimingskosten
De maatschappij vergoedt, zo nodig boven het verzekerde bedrag, de

30.2

Opzicht

opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade moeten

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor zaakschade veroorzaakt

worden gemaakt tot ten hoogste 20% van de (geschatte) eindwaarde

aan zaken die de aansprakelijk gestelde verzekerde of iemand

van het werk

namens hem behandelt, bewaart, bewerkt, bewoont, vervoert, in
gebruik, in huur, te leen, of om welke reden dan ook onder zich
heeft.

Artikel 26 Dekking na schade
26.1 Met betrekking tot een gedekte schade, welke tijdens de uitvoering van
het werk en/of het testen wordt hersteld, zal de verzekering - ongeacht

30.2.1

gedurende de verzekeringstermijn indien die zaken op het moment

de uitbetaalde bedragen aan schade en/of kosten - zonder bijbetaling

van de schadeveroorzaking niet daadwerkelijk in bewerking zijn;

van premie voor het volle verzekerde bedrag van kracht blijven.
26.2 Met betrekking tot schade, welke in de verzekerde onderhoudstermijn

Verzekerd blijft evenwel:

30.2.1.1 de aansprakelijkheid voor zaakschade veroorzaakt aan zaken

30.2.1.2 aanspraak tot vergoeding van zaakschade veroorzaakt aan zaken

wordt hersteld, zal de verzekering ten aanzien van dit herstel van

die de aansprakelijk gestelde verzekerde anders dan in huur, pacht,

kracht zijn tegen nader overeen te komen premie en voorwaarden.

bruikleen, of bewaarneming onder zich had, indien en voor zover
ter zake daarvan schade is vergoed door een brandverzekeraar die
handelt overeenkomstig de vigerende brandregresregeling van het

Specifieke voorwaarden
Rubriek II Aansprakelijkheid

Verbond van Verzekeraars.
30.3

Motorrijtuigen en (lucht-)vaartuigen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt

Artikel 27 Aanvullende begripsomschrijvingen

door of met motorrijtuigen en (lucht-)vaartuigen.

In deze rubriek wordt verstaan onder:

30.3.1

27.1

30.3.1.1 voor schade veroorzaakt door of met een motorrijtuig tijdens

Schade

27.1.1 Zaakschade

Verzekerd blijft evenwel de aansprakelijkheid van de verzekerde:
werkzaamheden op het bouw-/montageterrein indien en voor

beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van derden, met

zover voor dat motorrijtuig geen afzonderlijke werkmaterieelpolis is

inbegrip van de daaruit voortvloeiende gevolgschade;

afgesloten;

27.1.2 Personenschade

30.3.1.2 als werkgever voor schade veroorzaakt door een ondergeschikte
door of met een motorrijtuig, dat de aansprakelijk gestelde

Specifieke voorwaarden
Rubriek III Eigendommen opdrachtgever

verzekerde niet in eigendom heeft, bezit of waarvan hij niet de
30.3.2

30.4

verzekeringsplichtige houder is.

Artikel 32 Aanvullende begripsomschrijving:

De in 30.3.1 omschreven dekking geldt evenwel ter zake van de

In deze rubriek wordt verstaan onder:

aansprakelijkheid voor schade waarvoor verzekeringsplicht bestaat

32.1 Eigendommen opdrachtgever

krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

roerende en onroerende zaken, met uitsluiting van de ten behoeve

(W.A.M.) of analoge buitenlandse wet slechts voor het meerdere

van het werk te gebruiken of beschikbaar gestelde materialen,

boven het wettelijk verplicht te verzekeren bedrag of zoveel meer

materieel en hulpconstructies, welke eigendom van de opdrachtgever

als elders gedekt blijkt te zijn.

zijn of worden, of waarvoor hij krachtens overeenkomst

Winstderving e.d.
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade bestaande uit
winstderving en/of tijdverlet en/of andere schade niet bestaande

verantwoordelijk is;
32.2 Schade
beschadiging, vernietiging of verlies van eigendommen opdrachtgever.

uit reparatie- en/of vervangingskosten, van een verzekerde en/of
30.5

van een toekomstig eigenaar en/of gebruiker van het werk.

Artikel 33 Dekkingsomschrijving

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Verzekerd is, met inachtneming van het bepaalde in de Algemene

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende

Voorwaarden, tijdens de uitvoering van het werk, het testen en de

uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of

onderhoudstermijn schade aan eigendommen van de opdrachtgever, voor

soortgelijk beding, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid

zover deze schade wordt veroorzaakt door de uitvoering van het werk.

ook zonder een zodanig beding zou hebben bestaan.
30.6

Personenschade

Artikel 34 Aanvullende uitsluitingen

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schaden voortvloeiende

34.1 Schade onder Rubriek I

uit artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de
onderlinge aansprakelijkheid voor personenschade van alle partijen
die op het bouw-/montageterrein werkzaam zijn.
30.7

Fouten architecten/constructeurs/adviseurs
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van architecten,
constructeurs en adviseurs op grond van fouten, gebreken en/of

Niet verzekerd is schade aan zaken die ten tijde van de schade nog
verzekerd zijn onder Rubriek I. Het werk.
34.2 Brand en ontploffing
Niet verzekerd is schade door brand, ontploffing en/of blikseminslag
indien en voor zover dit risico op enig andere polis is verzekerd.
34.3 Kosten anders dan reparatie-/vervangingskosten

nalatigheden in ontwerp, berekeningen en/of adviezen waarop de

Niet verzekerd zijn kosten voortvloeiende uit een gedekte schade

ontwerpen, berekeningen en/of adviezen betrekking hebben.

anders dan reparatie- en/of vervangingskosten, behoudens de
eventuele bereddingskosten en opruimingskosten als genoemd in

Artikel 31 Schadevergoeding
31.1

Verzekerde bedrag
De maatschappij vergoedt per gebeurtenis, voor alle verzekerden
tezamen ten hoogste het in de polis voor Rubriek II vermelde

31.2

34.4 Geld en geldswaardige papieren
Niet verzekerd zijn geld en geldswaardige papieren.
34.5 Extra kosten

verzekerde bedrag.

Niet verzekerd zijn extra kosten als gevolg van het gebruik van of

Extra kosten

vervanging door zaken van een andere soort of kwaliteit dan de

De maatschappij vergoedt, zo nodig boven het verzekerde bedrag:
31.2.1

artikel 5 en artikel 35.2.

de kosten van verweer tegen al of niet gegronde aanspraken van

beschadigde.
34.6 Schade ten behoeve van het werk

benadeelden, alsmede de uit een eventueel proces voortvloeiende

Niet verzekerd is schade die noodzakelijkerwijs wordt toegebracht,

proceskosten, tot betaling waarvan een verzekerde mocht worden

respectievelijk onafwendbaar uit de werkzaamheden voortvloeit, tenzij

veroordeeld, mits de leiding van dit verweer overeenkomstig artikel

deze schade dient tot herstel van een gedekte schade.

8.4.7 bij de maatschappij berust;
31.2.2

31.2.3

de kosten van rechtsbijstand in een tegen een verzekerde

Artikel 35 Schadevergoeding

ingestelde strafvervolging, indien de maatschappij van de haar in

35.1 Reparatie- en/of vervangingskosten

artikel 8.4.7 gegeven bevoegdheid gebruik maakt;

De maatschappij vergoedt per gebeurtenis, voor alle verzekerden

de wettelijke rente voor zover deze loopt over het door de

tezamen ten hoogste het in de polis voor Rubriek III vermelde

verzekering gedekte deel van de hoofdsom.

verzekerde bedrag. De maatschappij vergoedt de reparatiekosten, met
dien verstande dat voor zaken die aan slijtage onderhevig zijn, voor
normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden
toegepast. Indien reparatie niet mogelijk is, of de reparatiekosten c.q.
de vervangingskosten meer bedragen dan het verschil tussen de
waarde van het betrokken object onmiddellijk voor en onmiddellijk na

de gebeurtenis, zal uitsluitend het verschil tussen deze waarden

anders dan reparatie- en/of vervangingskosten, behoudens de

worden vergoed. De maatschappij zal geen beroep doen op

bereddingskosten en opruimingskosten als genoemd in artikel 5 en

onderverzekering.

artikel 40.2.

35.2 Opruimingskosten

39.5 Geld en geldswaardige papieren

De maatschappij vergoedt, zo nodig boven het verzekerde bedrag, de
opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade moeten

Niet verzekerd zijn geld en geldswaardige papieren.
39.6 Machinebreuk

worden gemaakt tot ten hoogste 20% van het verzekerd bedrag.

Niet verzekerd is schade tengevolge van machinebreuk en/of
machinestoring. Deze uitsluiting geldt voor dat onderdeel dat

Artikel 36 Dekking na schade

rechtstreeks door machinebreuk en/of machinestoring is getroffen en

Herstel van een gedekte schade aan de onder deze rubriek verzekerde

is derhalve niet van toepassing op de schade die daarvan het gevolg is.

eigendommen opdrachtgever is automatisch meeverzekerd onder Rubriek I,
voor zover dit herstel binnen de verzekeringstermijn door verzekerde wordt

Artikel 40 Schadevergoeding

uitgevoerd en de waarde ervan wordt meegenomen in de eindwaarde.

40.1 Reparatie- en/of vervangingskosten
De maatschappij vergoedt per gebeurtenis, voor alle verzekerden
tezamen ten hoogste het in de polis voor Rubriek IV vermelde
verzekerde bedrag. De maatschappij vergoedt de reparatiekosten, met

Specifieke voorwaarden
Rubriek IV Aannemersmaterieel

dien verstande dat voor zaken die aan slijtage onderhevig zijn, voor
normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden

Artikel 37 Aanvullende begripsomschrijvingen

toegepast. Indien reparatie niet mogelijk is, of de reparatiekosten c.q.

In deze rubriek wordt verstaan onder:

de vervangingskosten meer bedragen dan het verschil tussen de

37.1

Aannemersmaterieel

waarde van het betrokken object onmiddellijk voor en onmiddellijk na

alle op of nabij het bouw-/montageterrein ten behoeve van de

de gebeurtenis, zal uitsluitend het verschil tussen deze waarden

uitvoering van het werk aanwezige:

worden vergoed. De maatschappij zal geen beroep doen op

- keten, loodsen en daarin aanwezige bedrijfsuitrusting/inventaris;
- gereedschappen, machines en werktuigen.
37.2

onderverzekering.
40.2 Opruimingskosten

Schade

De maatschappij vergoedt, zo nodig boven het verzekerde bedrag, de

beschadiging, vernietiging of verlies van aannemersmaterieel.

opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade moeten
worden gemaakt tot ten hoogste 20% van de reparatie- en/of

Artikel 38 Dekkingsomschrijving

vervangingskosten.

Verzekerd is, met inachtneming van het bepaalde in de Algemene
Voorwaarden:
38.1 Tijdens de uitvoering van het werk
het testen en de onderhoudstermijn schade aan aannemersmaterieel;

Specifieke voorwaarden
Rubriek V Eigendommen bouwdirectie en personeel

38.2 Tijdens transport
schade aan aannemersmaterieel tijdens transport binnen Nederland,

Artikel 41 Aanvullende begripsomschrijvingen

echter uitsluitend voor zover dit risico niet op enig andere polis is

In deze rubriek wordt verstaan onder:

verzekerd.

41.1

Eigendommen bouwdirectie en personeel
de op of nabij het bouw-/montageterrein aanwezige persoonlijke
eigendommen van de bouwdirectie en van personen in dienst van

Artikel 39 Aanvullende uitsluitingen

verzekerden en betrokken bij het werk;

39.1 Onderaannemers
Niet verzekerd is schade aan aannemersmaterieel van
onderaannemers.
39.2 Verdwijning/vermissing geconstateerd na inventarisatie

41.2

Schade
beschadiging, vernietiging of verlies van eigendommen bouwdirectie
en personeel.

Niet verzekerd is het verlies door verdwijning of vermissing van zaken
indien de verdwijning of vermissing eerst door middel van een

Artikel 42 Dekkingsomschrijving

normale inventarisatie wordt geconstateerd.

Verzekerd is, met inachtneming van het bepaalde in de Algemene

39.3 Werkmaterieel e.d.

Voorwaarden tijdens de uitvoering van het werk, het testen en de

Niet verzekerd is schade aan varend en drijvend materieel,

onderhoudstermijn schade aan eigendommen van bouwdirectie en personeel

luchtvaartuigen, kranen, draglines, motorrijtuigen, bulldozers en ander

indien en voor zover verzekerde hiervoor krachtens het bestek of anderszins

mechanisch voortbewogen transport- of werkmaterieel.

aansprakelijk is.

39.4 Kosten anders dan reparatie-/vervangingskosten
Niet verzekerd zijn kosten voortvloeiende uit een gedekte schade

Artikel 43 Aanvullende uitsluitingen
43.1 Verdwijning/vermissing geconstateerd na inventarisatie

Aanvullende voorwaarden
Artikel 45 Aanvullende begripsomschrijving

Niet verzekerd is het verlies door verdwijning of vermissing van zaken

In deze Aanvullende Voorwaarden wordt verstaan onder:

indien de verdwijning of vermissing eerst door middel van een

Omzet

normale inventarisatie wordt geconstateerd.

het totaal van de door de verzekeringnemer in het betreffende

43.2 Gereedschappen, werktuigen e.d.

verzekeringsjaar gefactureerde bedragen met betrekking tot verzekerde

Niet verzekerd is schade aan gereedschappen, werktuigen, installaties

werken dan wel - indien verzekeringnemer een opdrachtgever betreft - het

en ander bij de uitvoering van het werk in gebruik zijnd materieel.

totaal aan betalingen welke verzekeringnemer in het betreffende

43.3 Geld en geldswaardige papieren
Niet verzekerd zijn geld en geldswaardige papieren.

verzekeringsjaar met betrekking tot verzekerde werken heeft moeten
verrichten.

43.4 Gevolgschade
Niet verzekerd is gevolgschade die direct of indirect uit een schade aan

Artikel 46

eigendommen bouwdirectie en personeel voortvloeit.

46.1

43.5 Motorrijtuigen e.d.

46.1.1

Verzekerde werken
In aanvulling op artikel 1.3 geldt het volgende:

Niet verzekerd is schade aan motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans

Deze doorlopende verzekering geldt per werk, alsof per werk een

en woonketen alsmede de inhoud hiervan.

afzonderlijke verzekering werd afgesloten.
Deze verzekering heeft betrekking op alle door of in opdracht van

Artikel 44 Schadevergoeding

de verzekeringnemer uit te voeren werken, zoals omschreven in de

Reparatie- en/of vervangingskosten

polis, mits:

De maatschappij vergoedt per gebeurtenis, voor alle verzekerden tezamen

46.1.1.1

de uitvoering van een werk begint op of na de ingangsdatum en

46.1.1.2

de bouw-/montagetermijn, die ligt tussen het begin van de

ten hoogste het in de polis voor Rubriek V vermelde verzekerde bedrag.
De maatschappij vergoedt de reparatiekosten, met dien verstande dat voor

voor de einddatum van de contractstermijn als vermeld in de polis;

zaken die aan slijtage onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke

uitvoering van een werk en de oplevering ervan, niet langer is dan

aftrek nieuw voor oud zal worden toegepast. Indien reparatie niet mogelijk is,

de maximale bouw-/montagetermijn als vermeld in de polis. Als

of de reparatiekosten c.q. de vervangingskosten meer bedragen dan het

begin van uitvoering geldt het moment van aanvoer van de eerste

verschil tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk voor en

bouwmaterialen naar het uiteindelijke bouw-/montageterrein;

onmiddellijk na de gebeurtenis, zal uitsluitend het verschil tussen deze

46.1.1.3

waarden worden vergoed. De maatschappij zal geen beroep doen op
onderverzekering.

de geschatte eindwaarde van een werk het maximum als vermeld
in de polis, niet te boven gaat.

46.1.2

Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen zijn
automatisch meeverzekerd tot maximaal 10% van de aanneemsom,
met een maximum per werk als vermeld in de polis.

46.1.3

Niet automatisch meeverzekerd zijn:

46.1.3.1 de bouw/montage van dammen, bruggen, viaducten, tunnels, wegen waterwerken;
46.1.3.2 boringen en persingen met een lengte van meer dan 20 meter;
46.1.3.3 het bekleden (re-lining) van rioleringen;
46.1.3.4 alsmede werken:
46.1.3.4.1 gebaseerd op een prototype dan wel een experimenteel ontwerp;
46.1.3.4.2 waarbij bron-, diepwel- of retourbemaling wordt toegepast;
46.1.3.4.3 waarbij binnen een afstand van 15 meter tot belendingen wordt
gewerkt en waarbij trillingen in de grond optreden en/of waarbij
sprake is van wegnemen van steun bij ontgraving;
46.1.3.4.4 hoger dan 40 meter boven maaiveld en/of met meer dan 1
bouwlaag onder maaiveld.
46.2

Onderhanden zijnde werken
In aanvulling op 46.1 kunnen onderhanden zijnde werken die voor
verzekering in aanmerking komen vanaf de ingangsdatum van de
verzekering onder de dekking worden begrepen, mits
verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekering voor deze
werken een specificatie heeft verstrekt, waarin o.a. staan vermeld
de reeds gefactureerde respectievelijk de verschuldigde bedragen
met betrekking tot de tot de ingangsdatum van de verzekering
gerealiseerde delen van de werken.

46.3

Een ingebrekestelling door de maatschappij is daarvoor niet vereist.

Afmelding elders verzekerde werken

De verzekeringnemer dient het verschuldigde alsnog te betalen;

Werken waarvoor een ander dan verzekeringnemer de
verzekeringsplicht op zich heeft genomen en waarvoor

46.4

48.1.4

verzekeringnemer geen dekking wenst, dienen vóór aanvang van de

kracht wordt na de dag waarop het verschuldigde door de

werkzaamheden door verzekeringnemer schriftelijk bij de

maatschappij is ontvangen. Schade die na het (weer) van kracht

maatschappij te worden afgemeld, onder vermelding van een

worden van de dekking ontstaat doch daarvoor is veroorzaakt, is

omschrijving van het werk met de locatie en de aanneemsom.

niet gedekt, behoudens de gevallen waarin verzekerde met de

Melding niet (automatisch) verzekerde werken

oorzaak op het moment van het (weer) van kracht worden van de

Werken die niet aan de in de polis gestelde voorwaarden voldoen

dekking niet bekend was of geacht kan worden daarmee niet

en waarvoor verzekeringnemer toch dekking wenst, dienen uiterlijk

bekend te zijn geweest.

14 dagen vóór aanvang van de werkzaamheden door middel van

48.2

Naverrekening/definitieve premie

48.2.1

de in de polis genoemde premie een voorschotpremie is. Met

In afwijking van het bepaalde in artikel 12 geldt dat:

het inzenden van het bestek, aannemingsovereenkomst en/of
tekeningen aan de maatschappij te worden gemeld.
Indien de maatschappij het aangemelde werk niet of niet op de

inachtneming van het gestelde in artikel 46.3 wordt de definitieve

normale polisvoorwaarden wenst te verzekeren zal zij dit uiterlijk 14

premie berekend over de omzet van de verzekerde werken in het

dagen na ontvangst van de melding aan verzekeringnemer

jaar waarover de premie moet worden betaald;

mededelen en - voor zover van toepassing - onder vermelding van
46.5

46.6

met inachtneming van het bepaalde in 48.1.3 de dekking (weer) van

48.2.2

de verzekeringnemer verplicht is jaarlijks binnen 6 maanden na het

premie en voorwaarden.

verstrijken van een verzekeringsjaar, of in geval van beëindiging van

Medeverzekering werken van derden

de verzekering binnen 6 maanden na de einddatum van de verze-

Indien medeverzekering van werken van derden wordt gewenst,

kering, de omzet over het betreffende jaar respectievelijk de omzet

dient daarvan vooraf aan de maatschappij opgave te worden

in de periode vanaf de laatste premievervaldag tot aan de eind-

gedaan. De premie voor deze werken zal separaat vooraf worden

datum, aan de maatschappij op te geven en de maatschappij in de

afgerekend.

gelegenheid te stellen deze opgave te controleren.

Medeverzekering van door opdrachtgever beschikbaar gestelde

De definitieve jaarpremie bedraagt minimaal 75% van de jaarlijkse

materialen

voorschotpremie.

Indien medeverzekering wordt gewenst van door de opdrachtgever

Indien verzekeringnemer in gebreke blijft, heeft de maatschappij

beschikbaar gestelde materialen boven het in de polis vermelde

het recht de definitieve premie vast te stellen aan de hand van de

bedrag, dan dient daarvan vooraf aan de maatschappij opgave te

maatschappij bekende of door haar getaxeerde gegevens aan welke

worden gedaan. De premie hiervoor zal separaat vooraf worden

vaststelling de verzekeringnemer zal zijn gehouden.

afgerekend.

48.3

Premie voor onderhanden zijnde werken bij beëindiging van de
verzekering

Artikel 47 Ontdekkingstermijn

Voor de verzekering van de nog onderhanden zijnde werken zal een

Ter vervanging van het bepaalde in artikel 14 kunnen gedurende een periode

voorschotpremie in rekening worden gebracht over de nog te

van 12 maanden na afloop van de verzekeringstermijn voor het betreffende

verwerken bedragen, waarbij naverrekening zal plaats vinden over

werk schaden worden aangemeld die worden ontdekt tijdens deze 12-

de definitieve bedragen. Hiertoe dient de verzekeringnemer binnen

maandsperiode, mits kan worden aangetoond dat deze zijn ontstaan binnen

3 maanden na afloop van de bouw-/montagetermijn van het laatste

de verzekeringstermijn voor dat werk. Ongeacht het tijdstip waarop zij werd

nog onderhanden zijnde werk opgave te doen van het definitieve

veroorzaakt, is uitgesloten schade die niet binnen deze verzekeringstermijn is

totaalbedrag.

ontstaan, dan wel is aangemeld na afloop van de ontdekkingstermijn.
Artikel 49 Wijziging van het risico
Artikel 48

In afwijking van artikel 8.3 geldt het volgende.

48.1

Premiebetaling

De verzekering is aangegaan op grond van de door verzekeringnemer

In afwijking van het bepaalde in artikel 12 geldt dat:

verstrekte informatie.

48.1.1

48.1.2

48.1.3

de voorschotpremie berekend wordt over de geschatte omzet en
jaarlijks verschuldigd is op de in de polis genoemde

Indien deze informatie gedurende de verzekeringsperiode niet meer actueel is

premievervaldatum;

en indien dit een verzwaring van het risico inhoudt, zal verzekeringnemer

de verzekeringnemer de premie, de kosten en assurantiebelasting

daarvan melding doen aan de maatschappij. In dat geval heeft de

vooruit dient te betalen uiterlijk op de 30e dag nadat zij

maatschappij het recht de premie en/of de voorwaarden met ingang van het

verschuldigd is geworden;

tijdstip van de wijziging van het risico aan te passen. Zolang over deze

indien de termijn van 30 dagen is verstreken zonder dat de

aanpassing nog geen overeenstemming is bereikt, kan dit verlies van het recht

verzekeringnemer heeft betaald of indien de verzekeringnemer

op schadevergoeding ten gevolge hebben, tenzij verzekerde bewijst dat de

weigert het verschuldigde te betalen, er geen dekking wordt

schade niet door deze risicowijziging is ontstaan of verergerd.

verleend ten aanzien van daarna plaatsvindende gebeurtenissen.

Artikel 50 Wijziging van premie en/of voorwaarden

52.3.3.1 gedurende deze 30 dagentermijn loopt de verzekering uitsluitend

Indien de maatschappij premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van

ten behoeve van de overige genoemde verzekerden;

dezelfde soort als deze verzekering herziet en in gewijzigde vorm bekend

52.3.3.2 tijdens deze periode heeft een verzekerde of een andere bij het

maakt en toepast, is zij gerechtigd de aanpassing van de verzekering te

werk betrokken partij het recht een verzekering voor het

vorderen aan die nieuwe premie en voorwaarden met ingang van de eerste

betreffende werk voor de resterende bouwtermijn op nader

premievervaldag na het van kracht worden van de herziening.

overeen te komen premie en voorwaarden af te sluiten. De

De maatschappij zal, indien zij van dit recht gebruik wenst te maken, hiervan

verzekering eindigt na 30 dagen of zoveel eerder de verzekering als
hiervoor bedoeld tot stand is gekomen.

mededeling doen aan de verzekeringnemer.
Indien de verzekeringnemer met de herziening niet akkoord gaat, zal hij het

52.4

Onderhanden zijnde werken bij beëindiging

recht hebben de verzekering op te zeggen, voor zover de herziening leidt tot

Bij opzegging volgens de artikelen 50 en 52.2.1 blijft de verzekering

hogere premie en/of vermindering van de dekking.

voor reeds begonnen verzekerde werken van kracht tot het einde

De opzegging dient schriftelijk te geschieden binnen 30 dagen na de

van de bouw-/montagetermijn inclusief het eventuele beproeven

mededeling van de voorgestelde herziening.

en/of testen of, indien deze is meeverzekerd, tot het einde van de
onderhoudstermijn. De verzekeringnemer verplicht zich hierbij - op

Artikel 51 Schadevergoeding

straffe van verlies van dekking - binnen 14 dagen na de beëindiging

In afwijking van artikel 25.1 geldt dat automatisch zijn meeverzekerd de

van de verzekering, opgave te doen van de nog onderhanden
zijnde werken, met per werk vermelding van:

kosten als vermeld in artikel 1.4.2 en 1.4.3 tot 10% van de reparatie- en/of
52.4.1

een omschrijving van het werk met de locatie;

52.4.2

de nog te verwerken bedragen;

Artikel 52 Duur en einde van de verzekering

52.4.3

de vermoedelijke opleverdatum;

In afwijking van artikel 13 geldt het volgende:

52.4.4

de testtermijn indien van toepassing;

52.1

Duur van de verzekering

52.4.5

de onderhoudstermijn indien van toepassing.

De verzekering is aangegaan voor de in de polis genoemde

52.5

Verlenging verzekerde bouw-/montage- en/of testtermijn

contractstermijn. Zij wordt geacht daarna telkens stilzwijgend te zijn

52.5.1

Indien van een werk de maximale bouw-/montagetermijn - zoals

vervangingskosten.

verlengd voor een termijn als genoemd in de polis.

vermeld in de polis - wordt overschreden, heeft de

52.2

Einde van de verzekering

verzekeringnemer het recht de verzekering voor de bouw-

De verzekering eindigt:

/montagetermijn te verlengen tegen nader overeen te komen

52.2.1

op de contractsvervaldatum, indien ten minste 60 dagen voor deze

premie en voorwaarden. De verzekeringnemer dient in geval van

dag de verzekering schriftelijk is opgezegd door de maatschappij

overschrijding van de in de polis genoemde termijn de

dan wel de verzekeringnemer;

maatschappij hiervan vooraf in kennis te stellen. Mocht ten aanzien

op de dag van schriftelijke opzegging door de maatschappij, indien

van de bovengenoemde verlenging van de bouw-/montagetermijn

verzekeringnemer langer dan 30 dagen in gebreke is premie,

geen overeenstemming worden bereikt, dan vervalt de dekking van

52.2.2

de onderhoudstermijn (indien meeverzekerd) voor dat werk.

kosten en assurantiebelasting te betalen, zoals vermeld in artikel
48.1.3;
52.2.3
52.3
52.3.1

in de polis - wordt overschreden kan de verzekering voor de

bedoeld in artikel 50 niet accepteert.

testtermijn worden verlengd tegen nader overeen te komen premie

Einde van de verzekering voor de afzonderlijke werken

en voorwaarden. De verzekeringnemer dient in geval van

De dekking voor afzonderlijke werken eindigt:

overschrijding van de in de polis genoemde termijn de

ten aanzien van de bouw/montage inclusief het eventuele

maatschappij hiervan vooraf in kennis te stellen. Mocht ten aanzien

beproeven en/of testen (van onderdelen) bij oplevering of zoveel

van de bovengenoemde verlenging geen overeenstemming

eerder als de maximale bouw-/montagetermijn als vermeld in de

worden bereikt, dan is schade als gevolg van testen, ontstaan na de

polis is verstreken. Indien delen van het werk eerder worden

in de polis aangegeven testtermijn niet gedekt.

toepassing) in;
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
(deel)oplevering, gemaximeerd tot de termijn als genoemd in de
polis;
52.3.3

Indien van een werk de maximale aparte testtermijn - zoals vermeld

als verzekeringnemer wijziging van premie en/of voorwaarden als

opgeleverd gaat voor die delen de onderhoudstermijn (indien van
52.3.2

52.5.2

bij faillissement, uiterlijk 30 dagen na faillissement van de
verzekeringnemer, met inachtneming van het volgende:

