Verzekering van bouw- en montagerisico’s
Algemene verzekeringsvoorwaarden C.A.R.-2006

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
verzekeraars respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt,
het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van
het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de
verzekerde respectievelijk de derde was ontstaan dan wel naar de
normale loop van omstandigheden zou ontstaan.
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1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1.1 Verzekerden:
1.1.1 de verzekeringnemer;
1.1.2 de opdrachtgever;
1.1.3 de aannemer, onderaannemers en installateurs;
1.1.4 de architecten, adviseurs en constructeurs;
1.1.5 de toekomstige eigenaren of gebruikers van de verzekerde
objecten;
1.1.6 de ondergeschikten van de hiervoor genoemde verzekerden,
indien en voor zover ook één van deze verzekerden aansprakelijk is.
1.2 Het werk:
1.2.1 de objecten, in aanbouw of gereed, zoals in het polisblad
omschreven;
1.2.2 de hulpconstructies en hulpwerken zoals steigers, bekistingen en
damwanden, die op het bouwterrein aanwezig zijn en die nodig zijn
2.2.2 Een verdere verlenging kan worden verleend tegen nader te
bepalen premie en condities.

om het in de polis omschreven object op de in het bestek of
aannemingsovereenkomst aangegeven wijze te bouwen;
1.2.3 de materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen enz., die
worden verwerkt in de onder 1.2.1 en 1.2.2 omschreven objecten en
op het bouwterrein aanwezig zijn;
1.2.4 de tekeningen, modellen en dergelijke voorwerpen die benodigd
zijn voor de onder 1.2.1 en 1.2.2 omschreven objecten;
1.2.5 Werken door derden:
de door derden c.q. opdrachtgever gemaakte kosten van uitvoering
en/of de waarde van geleverde materialen wanneer de aannemer de
verzekeringnemer van de werken is, voor zover de vorengenoemde
kosten en/of de waarde hiervan niet reeds in de in het polisblad onder
rubriek Ia vermelde verzekerde som zijn opgenomen.
1.3 Hulpmateriaal:
1.3.1 machines, werktuigen, gereedschappen, keten en loodsen ten
behoeve van het werk, gelost op of nabij het bouwterrein;
1.3.2 hulpconstructies welke voor meerdere werken kunnen worden
gebruikt, zoals bijvoorbeeld stalen systeembekistingen, rolsteigers en
dergelijke, op het bouwterrein gelost.
1.4 Gebeurtenis:
een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen die
op hetzelfde werk en op dezelfde tijd plaatsvinden en die een en
dezelfde schadeverwekkende oorzaak hebben.
1.5 Bereddingskosten:
Kosten van maatregelen die door of vanwege verzekeringnemer of een
verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het
onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor –
indien gevallen – de verzekering dekking biedt, of om die schade te
beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede
verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde
maatregelen worden ingezet.
1.6 Definitieve eindwaarde:
de onder 1.6.1 omschreven zaken en voor zover meeverzekerd,
vermeerderd met de waarde van hetgeen onder 1.6.2 t/m 1.6.6
vermeld is;
1.6.1 de uiteindelijke aanneemsom(men) van het (de) in het (de)
bestek(ken) omschreven werk(en) met verrekening van prijsstijgingen
en kosten wegens meer- en minderwerk;
1.6.2 de waarde van de werken buiten het (de) bestek(ken);
1.6.3 de honoraria van architecten, adviseurs en/of constructeurs;
1.6.4 de kosten van toezicht en controle;
1.6.5 de waarde van de door de opdrachtgever respectievelijk
toekomstige eigenaar zelf uitgevoerde werkzaamheden en ter
beschikking gestelde materialen;
1.6.6 de BTW.
2 VERZEKERINGSTERMIJN
2.1 Duur van de verzekering:
De verzekering wordt gesloten voor de in het polisblad genoemde
termijn(en), te weten:
2.1.1 De bouwtermijn:
De bouwtermijn vangt aan en eindigt op de in het polisblad genoemde
data, doch indien het werk overeenkomstig de bepalingen van het
bestek eerder voor de eerste maal wordt opgeleverd of in gebruik
genomen dan de in de polis genoemde einddatum, wordt de
verzekering voor de bouwtermijn eveneens zoveel eerder beëindigd.
2.1.2 De onderhoudstermijn:
De onderhoudstermijn vangt aan op het tijdstip van eerste oplevering
of ingebruikneming zoals bedoeld onder 2.1.1 en eindigt na verloop
van de in het polisblad genoemde termijn.
2.2 Verlenging van de verzekeringstermijn:
2.2.1 Indien het werk op de in het polisblad genoemde einddatum nog
niet voor de eerste maal is opgeleverd, heeft verzekerde het recht -tot
de einddatum- de verzekering voor maximaal drie maanden te
verlengen tegen pro rata premie.
2.2.3 Indien de onderhoudstermijn niet aansluit op de verzekerde
bouwtermijn, vervalt de verzekering voor de onderhoudstermijn
zonder restitutie van premie.
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3 PREMIE
3.1 De voorschotpremie wordt berekend over de geschatte
eindwaarde.
3.2 Premiebetaling in het algemeen:
De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de
assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de 30e dag nadat zij
verschuldigd worden.
3.3 Wanbetaling:
3.3.1 Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op
de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of
weigert te betalen, wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling
door de verzekeraar is vereist geen dekking verleend ten aanzien van
alle gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden.
3.3.2 Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te
betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van
gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden.
3.3.3 Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt,
wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die
hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat de
verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk is aangemaand en
betaling is uitgebleven.
3.3.4 De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen.
3.3.5 De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die
hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de
verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel door de
verzekeraar is ontvangen. In geval van overeengekomen
termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld
nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan.
3.3.6 Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die de
verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de verzekering
verschuldigd wordt.
3.3.7 Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die de
verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging van de
verzekering verschuldigd wordt.
3.3.8 Ingeval van wanbetaling van de premie, de kosten en de
assurantiebelasting komen alle gemaakte incassokosten, zowel in als
buiten rechte, ten laste van de verzekeringnemer.
3.4 Restitutie:
Restitutie van premie wordt, behoudens de in de polis genoemde
gevallen, niet verleend.
4 DEFINITIEVE EINDWAARDE
4.1 De definitieve eindwaarde dient door de verzekeringnemer binnen
drie maanden na het einde van de bouwtermijn aan verzekeraars te
worden opgegeven, waarna naverrekening zal plaatsvinden over het
verschil.
4.2 Restitutie in verband met een lagere definitieve eindwaarde
geschiedt tot maximaal 30% over de voorschotpremie.
4.3 Indien de verzekeringnemer de definitieve eindwaarde niet tijdig
opgeeft, hebben verzekeraars het recht de definitieve eindwaarde te
taxeren en op basis daarvan de premie vast te stellen. Aan die taxatie
zal verzekeringnemer gebonden zijn.
5 GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING EN WIJZIGINGEN
5.1 Deze verzekering is aangegaan onder het uitdrukkelijke beding dat
de mededelingen in het als grondslag voor de totstandkoming van
deze verzekering ingevulde en door de verzekeringnemer
ondertekende aanvraagformulier juist en volledig zijn.
5.1.1 De verzekering geschiedt op basis van de door de
verzekeringnemer aan verzekeraars voorgelegde en door de bevoegde
overheidsinstanties goedgekeurde tekeningen en bestek.
5.1.2 De verzekerde is verplicht verzekeraars onmiddellijk in kennis te
stellen van alle wijzigingen in de bouwaard, inrichting of constructie
van de verzekerde interesten, alsmede van alle wijzigingen in de aard
der werkzaamheden en/of andere omstandigheden.
5.1.3 Indien een wijziging een verandering van het risico inhoudt,

kunnen premie en condities van de datum der wijziging af in onderling
overleg worden herzien.
5.2 De verzekering zal worden beëindigd binnen twee maanden na de
ontdekking dat de verzekerde de mededelingsplicht bij het aangaan
van de verzekering niet is nagekomen en de verzekerde daarbij heeft
gehandeld met het opzet verzekeraars te misleiden danwel
verzekeraars de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken
niet zouden hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de
opzeggingsbrief genoemde datum. Behalve bij opzegging wegens
opzet verzekeraars te misleiden, wordt bij tussentijdse opzegging de
lopende premie naar billijkheid verminderd.
6 VOORZORGSMAATREGELEN
6.1 De verzekerde is verplicht de nodige voorzorgsmaatregelen te
nemen en voorzieningen te treffen teneinde schaden te voorkomen
c.q. te beperken en verzekerde zal stipt dienen te voldoen aan alle
bepalingen daaromtrent.
6.2 Indien door verzekeraars speciale voorwaarden zijn of worden
gesteld ten aanzien van de uitvoering van het werk, is de verzekerde
verplicht deze speciale voorwaarden na te komen.
7 ALGEMEEN GELDENDE UITSLUITINGEN
Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door:
7.1 Molest:
Voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit molest.
Onder molest is te verstaan:
7.1.1 Gewapend conflict:
Elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of
althans de één de ander, gebruik makend van militaire
machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede
verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde
Naties;
7.1.2 Burgeroorlog:
Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners
van een zelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van
die staat betrokken is;
7.1.3 Opstand:
Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het
openbaar gezag;
7.1.4 Binnenlandse onlusten:
Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen op
verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat;
7.1.5 Oproer:
Een min of meer georganiseerde plaatselijke, gewelddadige beweging,
gericht tegen het openbaar gezag;
7.1.6 Muiterij:
Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden
van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij
gesteld zijn;
7.1.7 Deze nadere omschrijving vormt een onderdeel van de tekst, die
door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van
de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is gedeponeerd.
7.2 Atoomkernreacties:
Schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit
atoomkernreacties, waaronder te verstaan:
Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie,
kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. De uitsluiting
ter zake van atoomkernreacties geldt niet met betrekking tot
radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en
gebruikt worden, of bestemd zijn om gebruikt te worden voor
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of
wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande, dat een
vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen
van radioactieve stoffen door het bevoegde Ministerie moet zijn
afgegeven. Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden
schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. Onder 'wet' is
te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad
1979-225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de
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aansprakelijkheid, op het gebied van kernenergie. Onder
'kerninstallatie' wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van
bedoelde wet.
7.3 Opzet:
7.3.1 De verzekeraar vergoedt geen schade die de verzekerde die de
schade lijdt met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan
niet bewuste merkelijke schuld heeft veroorzaakt.
7.3.2 Verzekeraars zullen echter niet van hun verplichtingen ontheven
zijn ten aanzien van die verzekerde aan wie geen opzet, a l dan niet
bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld te
verwijten is.
7.3.3 Verzekeraars hebben het recht de door hen betaalde
schadevergoedingen op de sub 7.3.1 genoemde partij(en) te verhalen.
7.4 Schade die na de overeengekomen verzekeringstermijn ontstaat
valt buiten de verzekering, ongeacht het tijdstip waarop de oorzaak
van de schade ligt.
Tevens is uitgesloten:
7.5 Abandonnement.
7.6 Schade welke niet voldoet aan het onzekerheidsvereiste als
omschreven in de aanhef van deze voorwaarden.
8 INSPECTIE
Verzekeraars en de door haar benoemde experts hebben het recht de
verzekerde objecten te (laten) inspecteren, waartoe door haar
aangewezen personen op elk redelijk tijdstip toegang zullen hebben
tot het bouwterrein, respectievelijk het werk.
9 VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE EN SCHADEREGELING
9.1 Melding:
9.1.1 Zodra verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een
gebeurtenis die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, is
hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is
aan verzekeraar te melden
9.1.2 In ieder geval is verzekerde verplicht om binnen zeven dagen zon- en feestdagen niet meegerekend- na het plaatsvinden van een
dergelijke gebeurtenis schriftelijk daarvan mededeling te doen,
eveneens met vermelding van zo volledig mogelijke bijzonderheden en
inlichtingen, tenzij verzekerde bewijst dat hij hiertoe niet in staat is
geweest, in welk geval de termijn binnen welke de bedoelde
mededelingen aan verzekeraars hadden moeten worden gedaan, naar
redelijkheid door hen zal worden vastgesteld.
9.2 Beperking van de schade:
9.2.1 Verzekerde is verplicht al datgene te doen en toe te staan dat
kan bijdragen tot beperking van de schade en de daaruit voor
verzekeraars voortvloeiende gevolgen.
9.2.2 Verzekerde is verplicht de volle medewerking te verlenen en
alles na te laten wat de belangen van verzekeraars zou kunnen
benadelen, alsmede zijn rechten te doen gelden, welke hij inzake de
schade op derden mocht hebben, of deze, indien verzekeraars dit
wensen, aan hen over te dragen als verzekeraars de schade met
verzekerde hebben verrekend of zullen verrekenen. Voorts is
verzekerde verplicht de aanwijzingen van verzekeraars en van de door
hen aangestelde experts op te volgen.
9.3 Inlichtingen:
Verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle
inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor verzekeraar van
belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen en verzekeraars van
het verloop van de schade op de hoogte te houden. Voorts zal
verzekerde aansprakelijkstellingen, dagv aardingen en dergelijke ten
spoedigste aan verzekeraars doorzenden.
9.4 Strafbaar feit bij schade:
Verzekerde is verplicht bij constatering of vermoeden van een
strafbaar feit zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur, de
politie in te lichten.
9.5 Medewerking bij verhaalsacties:
Verzekerde is verplicht volledige medewerking te verlenen bij
verhaalsacties door verzekeraars en zo nodig toe te staan, dat deze

verhaalsacties geschieden met gebruikmaking van de naam van
verzekerde.
9.6 Erkennen van aansprakelijkheid, schikkingen:
Verzekerde is verplicht zich te onthouden van het erkennen van
aansprakelijkheid, het treden in schikkingen of het doen van
betalingen zonder toestemming van verzekeraars. Voorts zijn
verzekeraars gerechtigd te beslissen omt rent en de leiding te nemen
bij de regeling en vaststelling van schade, het al dan niet treffen van
een minnelijke regeling voor of tijdens een procedure en het voeren
van onderhandelingen hieromtrent, de eventuele verdediging van
verzekerde in verband met een tegen hem ingestelde strafvervolging,
het voeren van verweer tegen of het voldoen aan een aanspraak tot
schadevergoeding, het berusten in een rechterlijke
uitspraak en dergelijke.
9.7 Recht van uitkering:
De door verzekerde verstrekte c.q. te verstrekken opgaven (mondeling
dan wel schriftelijk) zullen dienen tot de vaststelling van de omvang
van de schade en het recht op uitkering.
9.8 Regeling van schade:
9.8.1 De schaderegeling geschiedt met verzekeringnemer, die geacht
zal worden door alle partijen onder deze polis onherroepelijk daartoe
te zijn gemachtigd, met dien verstande dat deze machtiging eindigt bij
verlening van voorlopige surséance van betaling aan of faillissement
van de gemachtigde of wanneer de gemachtigde anderszins het vrije
beheer over zijn vermogen verliest of zijn onderneming in liquidatie
treedt.
9.8.2 Ten aanzien van schaden onder de rubrieken Ic, Id en II hebben
verzekeraars, in tegenstelling tot hetgeen in artikel 9.8.1 vermeld is,
het recht met benadeelde(n) schikkingen te treffen en het bedrag van
de schadevergoeding rechtstreeks aan de benadeelde(n) uit te
betalen. Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van
personenschade zullen worden behandeld en afgewikkeld met in
achtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW.
9.9 Vaststelling van schade:
9.9.1 Schade wordt vastgesteld, òf in onderling overleg, òf door een
gezamenlijk te benoemen expert voor rekening van verzekeraars, òf
door twee experts, waarvan de verzekeringnemer en verzekeraars er
ieder één voor eigen rekening aanwijzen.
9.9.2 In het laatste geval benoemen beide experts samen, vóór de
aanvang van hun werkzaamheden, een derde deskundige, die bij
gebrek aan overeenstemming over de grootte van de schade deze
binnen de grenzen van de beide taxaties heeft vast te stellen, na beide
experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben.
9.9.3 Indien een benoeming van een derde deskundige door
nalatigheid of door gebrek aan overeenstemming niet tot stand komt,
zal een benoeming gedaan op verzoek van de meest gerede partij
door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Rotterdam en de Beneden-Maas, voor beide partijen bindend zijn. De
partij van wie dit verzoek uitgaat, zal daarvan aan de wederpartij
kennis geven.
9.9.4 De aan artikel 9.9.2 en 9.9.3 verbonden extra kosten zullen door
partijen in gelijke delen worden gedragen.
9.9.5 De expert(s) zal (zullen) onderzoek verrichten en rapporteren
met betrekking tot de oorzaak en de omstandigheden van de
gebeurtenis, alsmede de kosten van de schade.
9.9.6 Een vaststellingsovereenkomst, in de zin van artikel 7:900 e.v.
Burgerlijk Wetboek, kan uitsluitend tot stand komen tussen de
verzekerde en verzekeraars.
10 VERGOEDING VAN BEREDDINGSKOSTEN
Per gebeurtenis bedraagt de maximale vergoeding voor
bereddingskosten 50% van het verzekerde bedrag onder de
desbetreffende Rubriek.
11 GRATIS BIJVERZEKERING NA SCHADE
Na een schade zal de verzekering voor de volle verzekerde som,
ongeacht de uitbetaalde bedragen en zonder premieverbetering, van
kracht blijven gedurende de in de polis genoemde verzekeringstermijn.
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17 GESCHILLENREGELING EN NEDERLANDS RECHT

12 NIET NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN
12.1 Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend
indien verzekerde de wettelijke of één of meer van de
polisverplichtingen niet is nagekomen voor zover daardoor de
belangen van verzekeraars zijn benadeeld. Elk recht op uitkering komt
te vervallen, indien verzekerde één of meer van zijn verplichtingen niet
is nagekomen met het opzet de verzekeraars te misleiden, tenzij de
misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
12.2 Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend
indien de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter
voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957
BW en in artikel 1.5 van deze voorwaarden voor zover daardoor de
belangen van verzekeraars zijn benadeeld.
13 VERJARING
Een rechtsvordering van een rechthebbende onder de polis verjaart
door verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop deze door
verzekeraars aan de rechthebbende of zijn gemachtigde werd
afgewezen.
14 AANPASSING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN
14.1 En bloc:
14.1.1 Verzekeraars hebben het recht premie en/of voorwaarden van
bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze
verzekering tot die groep, dan zijn verzekeraars gerechtigd de premie
en/of de voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die
wijziging aan te passen op een door hen te bepalen datum.
14.1.2 De verzekeringnemer ontvangt bericht van de wijziging en
wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij schriftelijk het
tegendeel heeft bericht binnen de termijn die in de mededeling staat
genoemd. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de datum die
verzekeraars in deze mededeling noemen.
14.1.3 Indien meerdere rubrieken verzekerd zijn terwijl de wijziging
uitsluitend betrekking heeft op premie en/of voorwaarden van één of
meer verzekerde rubrieken, dan kan het bericht van wijziging van de
verzekering uitsluitend leiden tot beëindiging van de betreffende
verzekerde rubriek(en), tenzij anders wordt bepaald.
14.1.4 De verzekeringnemer kan de verzekering niet opzeggen indien:
14.1.4.1 de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit
wettelijke regelingen of bepalingen;
14.1.4.2 de wijziging een verlaging van de premie en/of een
uitbreiding van de dekking inhoudt.
15 VOORRANGSREGELING/RECHT OP AANSPRAKEN
Voor andere verzekerden dan verzekeringnemer geldt, dat onder deze
polis slechts aanspraak bestaat, mits en voor zover verzekeringnemer
hiervoor toestemming verleent.
16 ADRES EN MEDEDELINGEN
Alle mededelingen van verzekeraars aan de in het polisblad genoemde
tussenpersoon worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan aan de
verzekeringnemer of de betrokken verzekerde. Als het adres van
verzekeringnemer geldt het adres dat het laatst aan verzekeraars werd
opgegeven.

17.1 Alle geschillen betreffende deze verzekeringsovereenkomst zijn
onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Rotterdam
17.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18 KLACHTEN
1. Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling,
totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst
kunnen worden voorgelegd aan het intern klachtenbureau van de
verzekeraar:
HDI Verzekeringen N.V.
Afdeling Controlling/Klachtenbehandeling
Postbus 925
3000 AX Rotterdam (010 – 40 36 100)
2. Voor de consument staat hierna ook nog de volgende mogelijkheid
open:
Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor u niet bevredigend
is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag (0900
– 355 22 48).
Voor welke verzekeringnemers de mogelijkheid bestaat om bij het
KiFiD een klacht in te dienen en welke klachten aanhangig kunnen
worden gemaakt, kunt u nalezen op www.kifid.nl
3. Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze
klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of
de uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil
voorleggen aan de bevoegde rechter.
19 PERSOONSREGISTRATIE
De persoonsgegevens die zijn verstrekt in het kader van deze
verzekering en de eventueel nader over te leggen (persoons-)
gegevens zijn/worden opgenomen in de door de maatschappij
gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een
privacyreglement van toepassing. Aanmelding van registratie bij de
registratiekamer is gedaan op 10-07-1990. Een afschrift van het
formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage bij HDI
Verzekeringen N.V., Westblaak 14, 3012 KL ROTTERDAM. De laatste
wijziging dateert van 11-10 -1997.
RUBRIEK I: HET WERK EN ANDERE OBJECTEN
20 VERZEKERDE OBJECTEN EN GEVAREN
Verzekerd zijn mits in het polisblad vermeld:
20.1 Het werk (Rubriek Ia):
Verzekerd is vermissing, vernieling of beschadiging van het werk, hoe
ook ontstaan. Deze verzekering geeft derhalve ondermeer dekking
voor vermissing, vernieling of beschadiging van het werk door:
20.1.1 de aard of een gebrek van een zaak, ondeugdelijke materialen,
ondeskundigheid of onvoldoende deskundigheid, constructiefouten,
foutieve werkwijze en ontwerpfouten, één en ander met
terzijdestelling van artikel 7:951 BW;
20.1.2 brand, zelfontbranding, blikseminslag, explosie en vliegtuigen;
20.1.3 storm, vorst en overstroming;
20.1.4 verzakking, trilling;
20.1.5 inbraak, diefstal en daarmee verband houdende gebeurtenissen,
baldadigheid en moedwillige beschadiging door derden of door eigen
personeel.
20.2 Hulpmateriaal, eigendom van verzekeringnemer
(Rubriek Ib):
20.2.1 Verzekerd is vermissing, vernieling of beschadiging van ten
behoeve van het werk te gebruiken of in gebruik zijnde hulpmaterialen,
als omschreven onder artikel 1.3, echter met dien verstande, dat deze
dekking zich niet zal uitstrekken tot dat deel van een verzekerd voorwerp,
waarin een machinebreuk of machinestoring is ontstaan.
20.2.2 De verzekering dekt tevens, tot 25% boven het verzekerd bedrag,
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schade aan de inhoud van keten en loodsen, indien en voor zover deze
interesten niet elders verzekerd zijn.
20.3 Bestaande eigendommen van de opdrachtgever
(Rubriek Ic):
Verzekerd is vernieling of beschadiging van de bestaande eigendommen
van de opdrachtgever, dan wel eigendommen en/of objecten en/of zaken,
waarvoor deze aansprakelijk is, die door de uitvoering van het in het
polisblad omschreven werk ontstaat.
20.4 Eigendommen van directie en personeel (Rubriek Id):
Verzekerd is vermissing, vernieling of beschadiging van de niet reeds
elders in deze polis gedekte, op het bouwterrein aanwezige
eigendommen van de bouwdirectie en van personen in dienst van
verzekerde en werkzaam op het bouwterrein. Voorts is nadrukkelijk
bepaald, dat vermissing, vernieling of beschadiging van de onder deze
rubriek verzekerde interesten slechts voor rekening van verzekeraars
zal zijn, indien en voor zover deze interesten niet elders verzekerd zijn.
20.5 Verzekerd is het risico van transport van de verzekerde objecten,
vermeld onder 20.1 en 20.2, per onverschillig welk middel van
vervoer, mits binnen Nederland, echter exclusief zeetransport. De
onder artikel 20.1 vermelde verzekerde objecten zijn tevens verzekerd
tijdens verblijf, in gebruik en/of in bewerking op of buiten het
werkterrein (echter niet op de terreinen van de leveranciers) voor
zover voor rekening en risico van verzekerden en niet elders
verzekerd. Deze dekkingen gelden alleen voor schade ontstaan door
een van buiten komend onheil.

22 DEKKING BIJ GEDEELTELIJKE INGEBRUIKNAME,
DEELOPLEVERING EN TIJDENS DE ONDERHOUDSTERMIJN

21 VAN DE VERZEKERING IS UITGESLOTEN

23.1 Verzekerd bedrag:
23.1.1 Het in het polisblad vermelde bedrag onder rubriek Ia, het
werk, is de geschatte eindwaarde van het werk.
23.1.2 Zodra bekend is dat de werkelijke waarde van het werk meer
dan 130% van de geschatte eindwaarde zal gaan bedragen dient
verzekerde dit terstond aan verzekeraars mede te delen. Het
verzekerde bedrag zal dan worden aangepast, eventueel tegen een
premieverhoging, afhankelijk van de
oorzaken van de stijging van de eindwaarde.
23.1.3 Het onder rubriek Ib vermelde bedrag is de som van de
nieuwwaarden van de verzekerde interesten ten tijde van het ontstaan
van de schade.
23.2 Schadevergoeding aan het werk:
23.2.1 In afwijking van artikel 7:959 lid 2 BW zullen verzekeraars de
schade onder rubriek Ia, het werk, vergoeden tot ten hoogste 130%
van de geschatte eindwaarde en geen beroep doen op
onderverzekering.
23.2.2 Premier Risque:
In geval van schade of verlies wordt maximaal het als premier risque
op het polisblad vermelde verzekerde bedrag vergoed, ongeacht de
werkelijke waarde van de verzekerde gevaarsobjecten (of belangen)
onmiddellijk voor de gebeurtenis.
23.2.3 Met betrekking tot die vernieling of beschadiging welke volgens
de poliscondities is gedekt, zijn, voor zover niet reeds begrepen in de
reparatiekosten of andere wijze van schadevergoeding
medeverzekerd:
23.2.4 de kosten van slopen en/of demonteren en/of ontmantelen
en/of verwijderen respectievelijk van weer aanbrengen en/of opnieuw
monteren en/of plaatsen van enig onderdeel van de verzekerde
interesten, voor zover deze kosten noodzakelijkerwijze gemaakt
moeten worden om toegang te verkrijgen tot dat deel van het werk,
dat beschadigd of vernietigd is;
23.2.5 de honoraria, mits redelijk vastgesteld, van architecten,
inspecteurs en technische adviseurs, alsmede de kosten van toezicht,
welke kosten redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor het
vervangen, weder opbouwen respectievelijk in de vroegere toestand
terugbrengen van het werk;
23.2.6 de kosten van de in verband met bovengenoemde vervanging,
wederopbouw of herstel, nieuw te maken tekeningen en bestekken,
alsmede de kosten van aanbesteding;
23.2.7 de kosten van wegruimen van materialen en/of puin, het
verwijderen van rook- en/of roetaanslag als gevolg van een brand,
alsmede van het noodzakelijke slopen en/of verwijderen van enig deel
van de beschadigde verzekerde interesten.

21.1 schade als bedoeld in de in artikel 7 genoemde algemeen
geldende uitsluitingen;
21.2 schade door stilstand van het werk, tenzij deze een gevolg is van
een gedekte schade;
21.3 schade welke noodzakelijkerwijze moet worden toegebracht ten
behoeve van het werk, respectievelijk welke onafwendbaar uit de
werkzaamheden moet voortvloeien, tenzij dit geschiedt om het herstel
van een gedekte schade mogelijk te maken;
21.4 schade door brand, zelfontbranding, blikseminslag en explosie
aan de onder rubriek Ic genoemde objecten;
21.5 schade door brand, zelfontbranding, blikseminslag en explosie
aan de verzekerde objecten gedurende de onderhoudstermijn;
21.6 verlies door verdwijning of vermissing, indien deze verdwijning
of vermissing eerst door middel van een inventarisatie geconstateerd
wordt;
21.7 vermissing, vernieling of beschadiging van geld en
geldswaardige papieren;
21.8 kosten en/of uitgaven in verband met verbeteringen en/of
veranderingen in het ontwerp, gebruik en/of toepassing van
verbeterde materialen, verbeterde en/of veranderde werkwijze,
constructies en dergelijke;
21.9 bedrijfsschade van onverschillig welke aard en hoe ook
omschreven, derhalve ook kosten en/of uitgaven in verband met
gehele of gedeeltelijke stilstand van het werk, alsmede vertraging in
de uitvoering van en onderhandelingen over contracten en verlies van
contracten.
21.10 schade aan varend en drijvend materieel, luchtvaartuigen,
kranen, draglines, motorrijtuigen, bulldozers en ander mechanisch
voortbewogen transport- of werkmaterieel.
21.11 kosten van herlevering van bouwmaterialen en/of onderdelen
van het werk, die moeten worden vervangen omdat zij met een
gebrek of tekortkoming op het bouwterrein zijn aangevoerd. Indien
geen herlevering plaatsvindt worden op de schadevergoeding in
mindering gebracht de kosten die aan herlevering verbonden zouden
zijn geweest. Indien evenwel de verzekeringnemer kan aantonen, dat
de tengevolge van deze bepaling door hem geleden schade niet of niet
geheel verhaalbaar is op de leverancier of veroorzaker van de schade,
dan zullen verzekeraars alsnog de resterende -binnen het raam van
deze polis vallende- kosten voor hun rekening nemen.

22.1 Indien een gedeelte van het gevaarsobject reeds voor de
aanvang van de onderhoudsperiode in gebruik wordt genomen,
houden verzekeraars het risico onverminderd gedekt, echter met
uitsluiting van schade door zulk een ingebruikneming.
22.2 Indien een gedeelte van het gevaarsobject eerder wordt
opgeleverd dan de rest van het werk, blijft dit opgeleverde gedeelte
gedekt als een afzonderlijke bijverzekering, tot een bedrag gelijk aan
de eindwaarde van het opgeleverd deel, onder rubriek Ic tot de
oplevering van de rest van het werk. Indien een onderhoudstermijn is
medeverzekerd, gaat deze eerst in op het moment dat het gehele
werk voor de eerste maal wordt opgeleverd. In geval van oplevering
van een deel van het werk voor de in de polis vermelde einddatum
wordt geen restitutie verleend.
22.3 Indien blijkens het polisblad de onderhoudstermijn is
medeverzekerd wordt uitsluitend gedekt:
22.3.1 schade veroorzaakt door de onder 1.1.3 genoemde verzekerden
tijdens werkzaamheden volgens de onderhoudsverplichtingen van het
bestek of de aannemingsovereenkomst;
22.3.2 schade die zich gedurende de onderhoudstermijn openbaart en
die zijn oorzaak vindt in de periode voorafgaand aan deze termijn.
23 VERZEKERD BEDRAG EN SCHADEVERGOEDING
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23.2.8 De onder 23.2.4, 23.2.5, 23.2.6 en 23.2.7 overeengekomen
dekking geldt voor de vier onderdelen tezamen tot een maximum van
20% van de onder rubriek Ia verzekerde som per gebeurtenis, als een
afzonderlijke verzekering, waarop de overige bepalingen van de polis,
voor zover zij niet in strijd zijn met hetgeen in dit artikel is
overeengekomen, volledig van kracht zijn.
23.2.9 Indien reparatie of vervanging niet plaatsvindt zal de
schadevergoeding geschieden naar redelijkheid en billijkheid, met als
maximum de reparatie- en/of vervangingskosten.
23.3 Schadevergoeding aan andere objecten:
23.3.1 De schadevergoeding zal bij schade aan hulpmateriaal,
bestaande e igendommen van de opdrachtgever en eigendommen van
directie en personeel gebaseerd zijn op de reparatiekosten, met dien
verstande dat voor onderdelen en toebehoren 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. vervangingskosten méér bedragen dan het
verschil tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk vóór
en onmiddellijk ná de gebeurtenis, wordt uitsluitend het
verschil tussen die waarden vergoed. Ingeval van diefstal van
hulpmateriaal en eigendommen van directie en personeel, wordt de
waarde vergoed van betrokken object onmiddellijk vóór de
gebeurtenis.
23.3.2 Verzekeraars zullen voor schade aan hulpmateriaal, ingeval de
verzekerde som lager blijkt te zijn dan de som van de nieuwwaarden,
beroep doen op onderverzekering op basis van de verhouding van de
verzekerde som tot de som van de nieuwwaarden. Voor schade aan
bestaande eigendommen van de opdrachtgever en eigendommen van
directie en personeel doen verzekeraars, in afwijking van artikel 7:959
lid 2 BW, geen beroep op onderverzekering.
RUBRIEK II: AANSPRAKELIJKHEID
24 GEDEKT RISICO
24.1 Algemeen:
Verzekerd is de aansprakelijkheid -wettelijke en contractuele- van de
verzekerde in zijn verzekerde hoedanigheid wegens schade bij de
uitvoering van het werk, respectievelijk de
onderhoudswerkzaamheden, veroorzaakt op het bouwterrein.
24.2 Onder schade wordt verstaan:
24.2.1 Personenschade:
letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de
dood ten gevolge hebbende.
24.2.2 Zaakschade:
beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken van derden,
met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
24.3 Onderlinge aansprakelijkheid:
De verzekerden zullen tegenover elkaar als derden worden
beschouwd.
24.4 Werkmaterieel en motorrijtuigen:
24.4.1 Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor
schade veroorzaakt door het gebruiken van mechanisch voortbewogen
(hijs)kranen, werkmaterieel en voertuigen, alsmede door hun lading of
aanhangwagens, op het bouwterrein veroorzaakt. Deze dekking geldt
niet voor de verzekerde die eigenaar, huurkoper of duurzaam
gebruiker van deze objecten is, indien hij krachtens enige
overeenkomst of wettelijke bepaling verplicht is tot het sluiten van een
aansprakelijkheidsverzekering.
24.4.2 Verzekerd wordt binnen de polisvoorwaarden voor voertuigen,
waarvoor verzekeringsplicht krachtens de W.A.M. (Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) geldt, het bedrag
waarmee de schadevergoeding het minimum bedrag dat krachtens de
W.A.M. verzekerd dient te worden (of zoveel meer als op de W.A.M.polis verzekerd is) overschrijdt.
24.4.3 Deze verzekering is geen verzekering in de zin van de W.A.M.

25 EXTRA DEKKING
25.1 De verzekering dekt tevens, zonodig boven het te vergoeden
maximum bedrag:
25.1.1 de kosten van verweer tegen al of niet gegronde aanspraken
van benadeelden, alsmede de uit een eventueel proces voortvloeiende
proceskosten, tot betaling waarvan een verzekerde mocht worden
veroordeeld, mits de leiding van dit verweer overeenkomstig artikel
9.6 bij verzekeraars berust;
25.1.2 de kosten van rechts(kundige) bijstand in een tegen een
verzekerde ingestelde strafvervolging, indien verzekeraars van de hun
in artikel 9.6 gegeven bevoegdheid gebruik maken;
25.1.3 de wettelijke rente voor zover deze loopt over het door de
verzekering gedekte deel van de hoofdsom.
26 UITSLUITINGEN
Uitgesloten is aansprakelijkheid:
26.1 voor schade welke ontstaat dan wel zich openbaart na de
beëindiging van de verzekeringstermijn, waaronder begrepen de
onderhoudstermijn, indien deze is medeverzekerd;
26.2 voor schade aan de objecten zoals vermeld in de polis onder
rubriek Ia en aan zaken en objecten voor zover verzekerbaar onder de
rubrieken Ib, Ic en Id;
26.3 voor schade door brand aan de onder rubriek Ic genoemde
objecten;
26.4 voor schade aan zaken die de verzekerde of een ander voor hem
ten vervoer, in huur, in gebruik, ter bewaring, in bewerking of uit
anderen hoofde onder zich had, met dien verstande, dat deze
uitsluiting wat betreft zaken in bewerking alleen van toepassing is
indien deze zaken op het ogenblik van toebrengen van de schade
daadwerkelijk in bewerking waren;
26.5 voor schade door (lucht)vaartuigen;
26.6 voor schade door het niet of niet tijdig nakomen van een
overeenkomst;
26.7 voor schade wegens tijdverlet, winstderving of bedrijfsschade
van welke aard dan ook, waarvoor een verzekerde tegenover een
andere verzekerde respectievelijk een toekomstig eigenaar en/of
gebruiker van het werk aansprakelijk mocht zijn;
26.8 voor schade als bedoeld in de in artikel 7 genoemde algemeen
geldende uitsluitingen;
26.9 die wordt gebaseerd op een boete-, schadevergoedings-,
garantie-, vrijwarings- of ander beding van soortgelijke strekking,
behalve indien en voor zover ook zonder zulk een beding de
verzekerde aansprakelijk zou zijn geweest;
26.10 voor schade die noodzakelijkerwijze moet worden toegebracht
ten behoeve van het werk, respectievelijk onafwendbaar uit de
werkzaamheden moet voortvloeien;
26.11 voor aanspraken inzake ziekte, letsel en/of dood van personen,
betrokken bij het verzekerde werk, ontstaan bij het verrichten van
werkzaamheden in verband met het verzekerde werk.
Boeten en dergelijke:
26.12 Boeten, afkoopsommen en dergelijke komen niet voor
vergoeding in aanmerking.
27 VERZEKERD BEDRAG
Voor alle verzekerden tezamen is per gebeurtenis door verzekeraars
ten hoogste het voor deze rubriek in het polisblad vermelde
verzekerde maximum bedrag verschuldigd.
28 VOORRANGSREGELING
Indien de aansprakelijkheid, welke onder deze verzekering is gedekt,
tevens is gedekt onder andere polissen, al dan niet van oudere datum,
of daaronder gedekt zou zijn indien de onderhavige verzekering niet
zou hebben bestaan, dan loopt de onderhavige verzekering slechts als
excedent boven de dekking die onder de andere polis(sen) is verleend
of verleend zou zijn indien de onderhavige polis niet zou hebben
bestaan.
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