
 
 

 
 

 
 
 
ZekerheidsCombinatie Detailhandel: clausules 
(gelden slechts voor zover hiernaar op het polisblad wordt verwezen) 
 
 
Aansprakelijkheidsverzekering 
 
009 
Als premievervaldag zoals bedoeld in artikel 1.12 van de polisvoorwaarden geldt voor deze 
verzekering   -  -    . 
 
833 
De premie en voorwaarden van deze verzekering zijn erop gebaseerd dat de jaaromzet exclusief BTW 
in een kalenderjaar maximaal € 500.000,- bedraagt. Als deze omzetgrens wordt overschreden, moet 
verzekeringnemer dit aan de maatschappij melden. De maatschappij zal dan de polis aan de nieuwe 
situatie aanpassen. 
 
834 
De premie en voorwaarden van deze verzekering zijn erop gebaseerd dat de jaaromzet exclusief BTW 
in een kalenderjaar minimaal € 500.000,- maar maximaal € 1.500.000,- bedraagt. Als één van deze 
omzetgrenzen wordt overschreden, moet verzekeringnemer dit aan de maatschappij melden. De 
maatschappij zal dan de polis aan de nieuwe situatie aanpassen. 
 
835 
De premie en voorwaarden van deze verzekering zijn erop gebaseerd dat de jaaromzet exclusief BTW 
in een kalenderjaar minimaal € 1.500.000,- maar maximaal € 2.500.000,- bedraagt. Als één van deze 
omzetgrenzen wordt overschreden, moet verzekeringnemer dit aan de maatschappij melden. De 
maatschappij zal dan de polis aan de nieuwe situatie aanpassen. 
 
 
Bedrijfsrechtsbijstandverzekering 
 
216 dekkingssom uitgaande goederen- en dienstenstroom 
Voor juridische problemen/geschillen die de levering van goederen en/of diensten door 
verzekeringnemer/het verzekerd bedrijf betreffen of daaruit voortvloeien (de uitgaande goederen- en 
dienstenstroom) gelden de volgende aanvullende bepalingen op de polisvoorwaarden: 
- geschillen ter zake van uitbesteding van werkzaamheden/diensten die tot de gebruikelijke eigen 

bedrijfsvoering behoren, zijn onder deze uitgaande goederen- en dienstenstroom mede begrepen; 
- ter zake van de te maken externe kosten geldt een dekkingssom van maximaal € 30.000,-- (incl. 

btw) per gebeurtenis. 
Indien deze dekkingssom wordt overschreden, dan dient verzekeringnemer zelf voor de externe 
kosten boven dit maximum van € 30.000,-- in te staan en deze kosten zelf aan de ingeschakelde 
derde en/of instantie te voldoen. 
 
220 uitbreiding verzekeringsgebied 
Het verzekeringsgebied op deze verzekering wordt voor contractuele geschillen, incl. de inkomende 
en uitgaande goederen- en dienstenstroom uitgebreid met België, Luxemburg of Duitsland, terwijl het 
recht van één van deze landen van toepassing moet zijn. deze uitbreiding geldt niet voor onroerende 
zaken en voor adviesrechtsbijstand. 
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226 dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) 
Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 
6.1.9 van de bijzondere voorwaarden bedrijfsrechtsbijstand, dekking verleend voor 
incassorechtsbijstand (zuivere incasso). 
 
1. Begripsomschrijvingen incassorechtsbijstand 
In deze dekking wordt verstaan onder: 
a. Buitengerechtelijke incasso 
    Het schriftelijk en telefonisch aanmanen tot betaling van de schuldenaar. 
b. Gerechtelijke incasso 
    – het zo nodig verrichten van een onderzoek naar de verhaalbaarheid van de geldvordering; 
    – alle maatregelen, in rechte, ter incasso van een geldvordering, waaronder begrepen het leggen   
       van een conservatoir beslag; 
    – eveneens hieronder begrepen het aanvragen van faillissement van een schuldenaar; 
    – alle maatregelen gericht op de tenuitvoerlegging van een verkregen vonnis. 
c. Geldvordering 
    Het, blijkens een uitgebrachte factuur of gesloten overeenkomst, door verzekeringnemer aan de  
    schuldenaar in rekening gebrachte bedrag inclusief btw, verhoogd met vertragingsrente en  
    incassokosten. 
d. Vertragingsrente 
    De door de schuldenaar verschuldigde rente wegens vertraging in de voldoening van de  
    geldvordering. 
e. Buitengerechtelijke kosten/incassokosten 
    De door verzekeringnemer van de schuldenaar bedongen en aangezegde incassokosten,  
    overeenkomstig artikel 8 sub a., c. en d. van deze dekking incassorechtsbijstand. 
f. Proceskosten 
   Dat deel van de externe kosten dat rechtstreeks samenhangt met het uitbrengen van de  
   dagvaarding en het voeren van de procedure. 
g. Zuivere incasso 
    Incasso waarbij aan het uitblijven van betaling geen verweer van de schuldenaar ten grondslag ligt  
    of zolang de schuldenaar niet alsnog verweer gaat voeren. 
   
2. Omvang van de incassorechtsbijstand 
a. Met toepassing van de overige voorwaarden (voor zover in dit artikel niet anders is bepaald) wordt  
    dekking verleend voor incassorechtsbijstand (zuivere incasso). deze dekking houdt in het verlenen  
    van rechtsbijstand voor de buitengerechtelijke en gerechtelijke invordering (incasso) van  
    geldvorderingen uit overeenkomst op de schuldenaar/de afnemer die ten doel hebben de levering   
    van handelsgoederen of diensten. 
b. Het leggen van conservatoir beslag wordt alleen gedekt voor zover de geldvordering ten minste  
    € 10.000,- bedraagt en de gerede kans bestaat dat de schuldenaar anders goederen aan verhaal  
    zal onttrekken, waardoor incasso van de geldvordering onmogelijk wordt. deze beperking geldt niet  
    voor executoriaal beslag.  
c. Het aanvragen van faillissement van een schuldenaar wordt alleen gedekt, voor zover de  
    geldvordering ten minste € 10.000,- bedraagt en als incasso van de geldvordering naar redelijke  
    verwachting slechts mogelijk is langs deze weg. 
 
3. Verzekeringsgebied, de bevoegde rechter en het toepasselijk recht 
De incassorechtsbijstand wordt alleen verleend in Nederland, mits de schuldenaar in Nederland 
gevestigd is, het Nederlandse recht van toepassing is en de Nederlandse rechter bevoegd is. 
 
4. Wachttermijn 
De toepasselijke wachttermijn voor incassorechtsbijstand bedraagt 3 maanden. Hierbij is bepalend dat 
de geldvordering ontstaan is gedurende de looptijd van deze verzekering/deze dekking en buiten de 
wachttermijn. 
 
5. Franchise 
U kunt alleen voor incassorechtsbijstand een beroep op deze verzekering doen indien het financiële 
belang ten minste € 450,- bedraagt. 
 
 



 
 
6. Het verlenen van incassorechtsbijstand 
a. Indien en zolang een incassozaak in de zin van deze dekking niet door volledige voldoening door  
    de schuldenaar van de tegen hem ingestelde geldvordering is afgerond, wordt geen dekking  
    gegeven voor een gerechtelijke incasso van een volgende geldvordering op deze zelfde  
    schuldenaar. 
b. Als door de buitengerechtelijke incasso de geldvordering niet geïncasseerd is, verricht het SRK zo  
    nodig een onderzoek naar de verhaalbaarheid van de geldvordering. als er naar het oordeel van  
    SRK op grond van dit onderzoek geen redelijke kans is de geldvordering te incasseren, staakt het  
    SRK de incassobijstand. 
 
7. Kosten van incassorechtsbijstand 
a. De kosten van interne behandeling door het srk en/of de kosten verbonden aan behandeling door 
    een SRK-advocaat (een advocaat/procureur in dienstbetrekking van het SRK) zijn onbeperkt  
    gedekt. het SRK is gerechtigd om de zaak uit te besteden aan een door het SRK aan te wijzen  
    incassobureau. 
b. Indien in verband met de te voeren incassoprocedure krachtens wettelijk voorschrift inschakeling  
    van een advocaat/procureur noodzakelijk is, waarbij verzekeringnemer conform de algemene  
    voorwaarden rechtsbijstandverzekering gebruik maakt van zijn recht van vrije advocatenkeuze (met  
    uitzondering van een advocaat/procureur in dienstbetrekking van het srk), worden diens kosten tot  
    een maximum van € 10.000,- (inclusief btw) vergoed. 
c. Aan verzekeringnemer komen toe, voor zover geïncasseerd, het bedrag van de factuur, de  
    daarover berekende btw en vertragingsrente. de gevorderde buitengerechtelijke  
    kosten/incassokosten en de proceskosten waartoe de schuldenaar is veroordeeld, voor zover  
    geïncasseerd, komen ten goede aan het SRK. 
d. Het SRK is bevoegd van verzekeringnemer betaling te verlangen van de niet-geïncasseerde  
    buitengerechtelijke kosten/incassokosten en de proceskosten, indien: 

– de schuldenaar de geldvordering of een deel daarvan rechtstreeks 
  aan verzekeringnemer heeft voldaan, nadat verzekeringnemer aan 
  het SRK ter zake om incassobijstand heeft verzocht; 
– de schuldenaar de geldvordering of een deel daarvan aan het SRK 
   heeft voldaan, echter niet de verschuldigde buitengerechtelijke 
   kosten en/of de proceskosten, en invordering daarvan onevenredige 
   kosten voor het SRK met zich mee zou brengen. 

e. Bij een eventuele veroordeling van verzekeringnemer in de proceskosten van tegenpartij komen  
    deze kosten, in afwijking van de algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering, niet voor  
    vergoeding op deze rechtsbijstandverzekering in aanmerking. 
 
8. De verplichtingen van u als verzekeringnemer 
U draagt er zorg voor dat: 
a. Op alle overeenkomsten ter zake waarvan u incassorechtsbijstand verzoekt algemene voorwaarden  
    of leveringsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard waarin een regeling is opgenomen ten  
    aanzien van het door schuldenaar bij niet-tijdige betaling verschuldigd zijn van buitengerechtelijke  
    kosten/incassokosten. 
b. Indien u een beroep wilt doen op de incassobijstand, u de zaak bij het SRK hebt aangemeld binnen  
    zes maanden nadat u de eerste nota aan de schuldenaar hebt toegestuurd. 
c. U zelf de schuldenaar ten minste tweemaal schriftelijk tot betaling heeft aangemaand alvorens u  
    een verzoek om incassobijstand doet. 
d. U zelf in uw eerste aanmaning tevens aanspraak hebt gemaakt op betaling van de  
    overeengekomen buitengerechtelijke kosten/incassokosten. 
e. U bij uw aanmelding bij het SRK van het verzoek tot incasso de navolgende stukken overlegt: 
    – een kopie van de factuur die de geldvordering vermeldt; 
    – kopieën van de door uzelf verzonden aanmaningen; 
    – alle informatie die van belang is voor het welslagen van de incasso. 
f.  U zich onthoudt, na het overdragen van de geldvordering, van afspraken met de schuldenaar ter  
    zake van de betaling van de geldvordering. 
 
 
 
 
 



 
 
9. Aanvullende uitsluitingen voor incassorechtsbijstand 
Het SRK verleent geen (verdere) rechtsbijstand: 
a. Indien u één of meerdere verplichtingen vermeld onder artikel 8 niet bent nagekomen of daar niet  
    aan hebt voldaan en hierbij de belangen van het SRK en/of de maatschappij heeft geschaad. 
b. Indien de incasso is gestaakt in verband met onvoldoende verhaalsmogelijkheden of als een  
    verkregen vonnis niet of niet volledig ten uitvoer is gelegd in verband met insolventie van de  
    schuldenaar. 
c. Indien aan het uitblijven van betaling verweer van de schuldenaar ten grondslag ligt of zodra de  
    schuldenaar verweer gaat voeren en de voor deze zaken benodigde dekking voor uitgaande  
    goederen- en dienstenstroom niet voor behandeling op uw verzekering is meegedekt. 
d. Zodra de schuldenaar in staat van faillissement of surseance van betaling is geraakt, dan wel een  
    aanvraag daartoe is ingediend, tenzij deze aanvraag door of in overleg met het srk zelf is gedaan. 
e. Bij geldvorderingen en/of het voeren van verweer tegen vorderingen uit industriële of intellectuele  
    eigendom, zoals octrooi-, merken-, kwekers-, auteurs- en portrechtrecht, handelsnaam of  
    domeinnaam.   
f.  Bij geldvorderingen en/of het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad,  
    waaronder mede begrepen daarvoor in de plaats komende regresvorderingen en vorderingen op  
    grond van het aan naburige erven onrechtmatig hinder toebrengen in de zin van het burgerlijk  
    wetboek. 
g. Bij geldvorderingen en/of het voeren van verweer tegen vorderingen uit verhuur van onroerende  
    zaken. 
h. Bij geldvorderingen en/of het voeren van verweer tegen vorderingen uit het verwerven van een  
    (deel van een) bedrijf/onderneming alsmede uit het overdragen van (een deel van) het verzekerde  
    bedrijf/de verzekerde onderneming. 
i.  Bij geldvorderingen en/of het voeren van verweer tegen vorderingen uit overeenkomst als  
    verzekerde bij het aanmelden van zijn verzoek om incassobijstand wist of redelijkerwijs behoorde te  
    weten dat aan het uitblijven van betaling een juridisch verweer ten grondslag ligt. 
 
10. De geschillenregeling voor incassorechtsbijstand 
Voor incassorechtsbijstand is in afwijking van artikel 13 van de algemene voorwaarden 
rechtsbijstandverzekering de navolgende geschillenregeling van toepassing: 
a.  Als u het oneens bent met het srk over de verhaalbaarheid van de geldvordering of de verdere  
     juridische aanpak/wijze van incasso dient u ter zake een rapport te overleggen dat is opgesteld  
     door een onafhankelijk onderzoeksbureau, waarin uw opvatting gesteund wordt. eerst dan kunt u  
     verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een gerechtsdeurwaarder naar uw keuze. 
b.  Het SRK legt dan het eigen rapport en het door u ingebrachte rapport voor aan de  
     gerechtsdeurwaarder naar uw keuze en verzoekt hem een oordeel te geven over de  
     verhaalbaarheid. Het oordeel van de gerechtsdeurwaarder is bindend voor u en het SRK. als u  
     door de gerechtsdeurwaarder in het gelijk wordt gesteld, vergoedt het SRK de kosten van het door  
     u overlegde rapport. 
c.  Bij antwoord op verweer en/of verweer tegen een tegenvordering geldt uitsluitend het bepaalde in  
     artikel 13 (geschillen) van de algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering. 
 
 
235 SRK Telefonische Advies Service 
1. Naast de in de polisvoorwaarden (artikel 3.1 van de bijzondere voorwaarden rechtsbijstand  
    bedrijven en beroepen, voorwaardenblad 372-00) opgenomen schriftelijke adviesbijstand kan  
    verzekerde ook gebruik maken van de telefonische adviesservice van het srk. dit geldt voor de  
    volgende situaties: 

 
    1.1 In zaken die conform de polisvoorwaarden zijn gedekt en waarin 

    verzekerde preventief (dus ook voordat er daadwerkelijk een geschil is) behoefte heeft aan een    
          juridisch advies; 
    1.2 Daarnaast heeft verzekerde in de navolgende situaties eveneens recht op dit telefonische  
          advies indien: 

    a. De gebeurtenis in de wachttermijn valt; 
    b. Geen dekking wordt verleend omdat de verplichtingen uit de  
        polisvoorwaarden niet in acht zijn genomen. 

 
 



 
 
2. Aan deze service zijn de volgende voorwaarden verbonden: 
   a. Alleen verzekerden zelf kunnen er gebruik van maken; 
   b. Alleen bereikbaar tijdens kantooruren (08.30 – 17.00 op werkdagen) via het centrale nummer van  
       het SRK (079-344 81 81) onder vermelding dat een beroep op de telefonische adviesservice  
       wordt gedaan; 
   c. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken dient verzekerde zijn polisgegevens op te geven; 
   d. De adviesvraag moet vallen binnen de verzekerde hoedanigheid zoals op het polisblad vermeld; 
   e. Deze adviesdekking is niet van toepassing op de uitsluitingen genoemd in artikel 10 van de  
       Algemene Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering en artikel 6 van de Bijzondere 
       Voorwaarden Rechtsbijstand Bedrijven en Beroepen; 
   f.  Het telefonische advies wordt alleen op basis van Nederlands recht verstrekt. 
 
 
400 belangrijke informatie 
Uw belangen worden, in het kader van deze verzekering, behartigd door SRK Rechtsbijstand. 
Wanneer u een beroep wilt doen op deze verzekering, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te 
melden bij: 
SRK Rechtsbijstand, Postbus 3020, 2700 LA  Zoetermeer 
tel.: 079-3448181 
fax.: 079-3303377 
e-mail: nieuwemelding@srk.nl 
 
SRK Rechtsbijstand zal aan de hand van de polisvoorwaarden beoordelen of u rechten aan deze 
verzekering kunt ontlenen. Om eventuele problemen te voorkomen wijzen wij u erop dat, in het kader 
van deze verzekering, uitsluitend het SRK de bevoegdheid heeft om (namens u) een advocaat of een 
andere deskundige in te schakelen. 
 
433 ZC Detailhandel (omzet tot en met € 500.000). 
De premie en voorwaarden van deze verzekering zijn erop gebaseerd dat de jaaromzet exclusief BTW 
in een kalenderjaar maximaal € 500.000,- bedraagt. Als deze omzetgrens wordt overschreden, moet 
verzekeringnemer dit aan de maatschappij melden. De maatschappij zal dan de polis aan de nieuwe 
situatie aanpassen. 
 
434 ZC Detailhandel (omzet tussen € 500.000 en € 1.500.000). 
De premie en voorwaarden van deze verzekering zijn erop gebaseerd dat de jaaromzet exclusief BTW 
in een kalenderjaar minimaal € 500.000,- maar maximaal € 1.500.000,- bedraagt. Als één van deze 
omzetgrenzen wordt overschreden, moet verzekeringnemer dit aan de maatschappij melden. De 
maatschappij zal dan de polis aan de nieuwe situatie aanpassen. 
 
435 ZC Detailhandel (omzet tussen € 1.500.000 en € 2.500.000). 
De premie en voorwaarden van deze verzekering zijn erop gebaseerd dat de jaaromzet exclusief BTW 
in een kalenderjaar minimaal € 1.500.000,- maar maximaal € 2.500.000,- bedraagt. Als één van deze 
omzetgrenzen wordt overschreden, moet verzekeringnemer dit aan de maatschappij melden. De 
maatschappij zal dan de polis aan de nieuwe situatie aanpassen. 
 
451 verzekerden. 
Als aanvulling op de bijzondere voorwaarden rechtsbijstandsverzekering voor bedrijven en beroepen 
geldt voor detailhandel en ambachten dat: 
Ingevolge artikel 1 lid c ook de huisgenoten en de familieleden van verzekeringnemer tijdens de 
werkzaamheden die zij voor hem verrichten als verzekerden worden aangemerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Inventaris en Goederenverzekering 
Bedrijfsschadeverzekering 
clausuleblad Z.C.D.1 – Detailhandel  
 
 
Dekking Inventaris en Goederen 
Indien de verzekering (mede) betrekking heeft op inventaris / goederen, dekt deze verzekering ook 
materiële schade aan de in de polis omschreven zaken door een gedekte gebeurtenis zoals hieronder 
nader omschreven.  
 
1. Inductie / overspanning 
Inductie en overspanning, beide als gevolg van bliksem. 
 
2. Neerslag  
Neerslag (waaronder te verstaan regen, sneeuw, hagel of smeltwater) en/of rioolwater 
a. onvoorzien het gebouw binnengedrongen en/of 
b. onvoorzien gestroomd uit inpandige afvoerleidingen. 
 
Niet gedekt is schade: 
c. door neerslag binnengedrongen via openstaande ramen of deuren; 
d. door grondwater; 
e. door het doorslaan van muren; 
f. als gevolg van gebrek aan onderhoud van het gebouw. 
 
3. Hevige lokale regenval 
Water, onvoorzien het gebouw binnengedrongen, door hevige lokale regenval. 
 
Hieronder te verstaan het buiten zijn normale loop treden van water door hevige plaatselijke regenval, 
van ten minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie waar de 
schade is ontstaan.  
 
Niet gedekt is schade door water vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere 
beschadigingen van waterkeringen. 
 
4. Sneeuwdruk 
De druk die sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant van het gebouw. 
 
5. Wateraccumulatie 
De druk die een opeenhoping van regen- en of smeltwater uitoefent op het dak van het gebouw. 
 
6. Rioolwater  
Water afkomstig uit de openbare riolering, ook indien dit via afvoerpijpen, sanitaire en/of andere 
toestellen het gebouw is binnengedrongen. 
 
7. Waterbed 
Water, onvoorzien gestroomd uit een waterbed. 
 
8. Omvallen van kranen / hoogwerkers / heistellingen 
Omvallen van kranen, hoogwerkers of heistellingen, ongeacht de oorzaak daarvan. 
 
9. Omvallen van bomen 
Omvallen van bomen en afbreken van takken, ongeacht de oorzaak daarvan. 
 
10. Elektriciteit / water / gas  
Storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas, mits die storing langer dan zes uur achtereen 
duurt. 
 
11. Koel- / vriesinstallaties 
Storing van een koel- of vriesinstallatie als gevolg van een defect daaraan. 



 
 
Deze dekking geldt voor de inhoud van die installaties en voor de bedrijfsschade die als gevolg van de 
storing ontstaat.  
 
 
Dekking Bedrijfsschade / Reconstructie 
Indien de verzekering (mede) betrekking heeft op bedrijfsschade of kosten van reconstructie, dekt 
deze verzekering ook bedrijfsschade (of de kosten van reconstructie als dat uit de polis blijkt) die 
verzekerde tijdens de uitkeringstermijn lijdt door  
- een gedekte gebeurtenis, zoals hieronder nader omschreven.  
- materiële schade aan zaken op andere plaatsen zoals omschreven bij ‘Elders in Nederland’.  
 
1. Inductie / overspanning 
Inductie en overspanning, beide als gevolg van bliksem. 
 
2. Neerslag  
Neerslag (waaronder te verstaan regen, sneeuw, hagel of smeltwater) en/of rioolwater 
a. onvoorzien het gebouw binnengedrongen en/of 
b. onvoorzien gestroomd uit inpandige afvoerleidingen. 
 
Niet gedekt is schade: 
c. door neerslag binnengedrongen via openstaande ramen of deuren; 
d. door grondwater; 
e. door het doorslaan van muren; 
f. als gevolg van gebrek aan onderhoud van het gebouw. 
 
3. Hevige lokale regenval 
Water, onvoorzien het gebouw binnengedrongen, door hevige lokale regenval.  
 
Hieronder te verstaan het buiten zijn normale loop treden van water door hevige plaatselijke regenval, 
van ten minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie waar de 
schade is ontstaan. 
 
Niet gedekt is schade door water vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere 
beschadigingen van waterkeringen. 
 
 
4. Hagel 
Het inslaan van hagelstenen op de buitenkant van het gebouw.  
 
5. Sneeuwdruk 
De druk die sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant van het gebouw. 
 
6. Wateraccumulatie 
De druk die een opeenhoping van regen- en of smeltwater uitoefent op het dak van het gebouw. 
 
7. Rioolwater  
Water afkomstig uit de openbare riolering, ook indien dit via afvoerpijpen, sanitaire en/of andere 
toestellen het gebouw is binnengedrongen. 
 
8. Waterbed 
Water, onvoorzien gestroomd uit een waterbed. 
 
9. Omvallen van kranen / hoogwerkers / heistellingen 
Omvallen van kranen, hoogwerkers of heistellingen, ongeacht de oorzaak daarvan. 
 
10. Omvallen van bomen 
Omvallen van bomen en afbreken van takken, ongeacht de oorzaak daarvan. 
 
11. Elektriciteit / water / gas  
 



 
 
Storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas, mits die storing langer dan zes uur achtereen 
duurt. 
 
12. Koel- / vriesinstallaties 
Storing van een koel- of vriesinstallatie als gevolg van een defect daaraan. 
Deze dekking geldt voor de inhoud van die installaties en voor de bedrijfsschade die als gevolg van de 
storing ontstaat.  
 
13. Wegafzetting  
Afzetting van een weg naar het bij verzekerde in gebruik zijnde gebouw als direct en rechtstreeks 
gevolg van materiële schade aan een naburig gebouw door een gedekte gebeurtenis, zolang het 
gebouw op het in de polis omschreven adres door die afzetting niet of verminderd toegankelijk is. 
 
14. Elders in Nederland  
Elders in Nederland, voorzover het gaat om zaken van verzekerde, zoals hierna omschreven. 
 
a. Indien het zaken betreft die binnen een periode van drie achtereenvolgende maanden na 

overbrenging vanaf het in de polis omschreven adres, respectievelijk na aanschaf, naar dit adres 
zullen worden (terug)gebracht, geldt deze dekking voor genoemde periode. 

b. Indien het zaken betreft die worden verhuisd / overgebracht naar een ander adres met het oogmerk 
deze niet binnen drie maanden naar het in de polis omschreven adres (terug) te brengen, geldt 
deze dekking volgens de regeling zoals vermeld onder Hoofdstuk Wijziging van het risico. 

 
Deze dekking geldt voor beide onderdelen afzonderlijk op de hierna genoemde plaatsen. 
c. In gebouwen (geen strandpaviljoens) tegen een gedekte gebeurtenis. 
d. Op andere plaatsen, zoals in de open lucht, in tenten, strandpaviljoens, voer- en vaartuigen, 

caravans en aanhangwagens alleen tegen brand, brandblussing, blikseminslag, inductie / 
overspanning, ontploffing, luchtverkeer en gewelddadige beroving / afpersing. 

 
 
Dekking Gebouw / Huurdersbelang 
Indien de verzekering (mede) betrekking heeft op gebouw of huurdersbelang, dekt deze verzekering 
ook materiële schade aan de in de polis omschreven zaken door een gedekte gebeurtenis zoals 
hieronder nader omschreven.  
 
1. Inductie / overspanning 
Inductie en overspanning, beide als gevolg van bliksem. 
 
 
2. Neerslag  
Neerslag (waaronder te verstaan regen, sneeuw, hagel of smeltwater) en/of rioolwater 
a. onvoorzien het gebouw binnengedrongen en/of 
b. onvoorzien gestroomd uit inpandige afvoerleidingen. 
 
Niet gedekt is schade: 
c. door neerslag binnengedrongen via openstaande ramen of deuren; 
d. door grondwater; 
e. door het doorslaan van muren; 
f. als gevolg van gebrek aan onderhoud van het gebouw. 
 
3. Hevige lokale regenval 
Water, onvoorzien het gebouw binnengedrongen, door hevige lokale regenval. 
 
Hieronder te verstaan het buiten zijn normale loop treden van water door hevige plaatselijke regenval, 
van ten minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie waar de 
schade is ontstaan. 
 
Niet gedekt is schade door water vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere 
beschadigingen van waterkeringen. 
 



 
 
4. Hagel 
Het inslaan van hagelstenen op de buitenkant van het gebouw.  
 
5. Sneeuwdruk 
De druk die sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant van het gebouw. 
 
6. Wateraccumulatie 
De druk die een opeenhoping van regen- en of smeltwater uitoefent op het dak van het gebouw. 
 
7. Aanpassingen in ontwerp en/of constructie 
Redelijke kosten voor aanpassingen en verbeteringen bij herstel of herbouw van het gebouw als 
gevolg van hagel, sneeuwdruk en/of wateraccumulatie, indien de schade door die gedekte 
gebeurtenis mede het gevolg is van ontwerp- en/of constructiefouten, voorzover bestaande uit 
- de aantoonbaar door verzekerde gemaakte architect-/ontwerpkosten om de 
  bouwconstructie aan te passen; 
- de extra kosten van aanpassing/verbetering van de bouwconstructie die in 
  het kader van herstel/herbouw zijn gemaakt. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal 10% van de verzekerde som. 
Deze dekking geldt niet indien de verzekering betrekking heeft op huurdersbelang. 
 
8. Rioolwater  
Water afkomstig uit de openbare riolering, ook indien dit via afvoerpijpen, sanitaire en/of andere 
toestellen het gebouw is binnengedrongen. 
 
9. Waterbed 
Water, onvoorzien gestroomd uit een waterbed. 
 
10. Omvallen van kranen / hoogwerkers / heistellingen 
Omvallen van kranen, hoogwerkers of heistellingen, ongeacht de oorzaak daarvan. 
 
11. Omvallen van bomen 
Omvallen van bomen en afbreken van takken, ongeacht de oorzaak daarvan. 
 
 
057 Nieuwwaarde 
De verzekering op inventaris geschiedt naar nieuwwaarde. 
 
231 Gouden en zilveren voorwerpen (uitsluitend van toepassing op detailhandel in bijouterieën) 
Gouden en zilveren voorwerpen zijn alleen onder de verzekering begrepen, indien deze niet meer dan 
5 o/o van de marktwaarde van de totale goederenvoorraad uitmaken. 
 
Afhankelijk van de regio geldt een van de volgende eigen risico’s: 
 
430 Eigen risico 
Op elke verschuldigde schadevergoeding is een eigen risico van € 250,-- van toepassing. 
 
431 Eigen risico 
Op elke verschuldigde schadevergoeding is een eigen risico van € 500,-- van toepassing. 
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Algemene polisvoorwaarden

Hoofdstuk 1
Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begrippen
1.1 Polisblad
Het blad dat bij deze polis hoort met de gegevens en de
nadere bepalingen omtrent de voorwaarden van deze
verzekering.

1.2 Maatschappij
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij
N.V.

1.3 Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als
zodanig op het polisblad is vermeld.

1.4 Verzekerde
De verzekerden zijn:
1.4.1 verzekeringnemer alsmede de vennoten, firmanten,

commissarissen en bestuurders, optredend binnen
de verzekerde hoedanigheid.

1.4.2 ondergeschikten, huisgenoten en familieleden van
verzekeringnemer ten aanzien van de
werkzaamheden die zij voor hem verrichten.

1.4.3 personeelsverenigingen, eigen pensioenfondsen en
andere fondsen, instellingen en stichtingen opgericht
in het kader van de verhouding tussen
verzekeringnemer en zijn ondergeschikten, alsmede
de bestuurders en de ondergeschikten daarvan,
handelend als zodanig.

1.5 Derden
Ieder ander dan de aansprakelijk gestelde verzekerde(n).

1.6 Schade
Schade aan personen en schade aan zaken.

1.6.1 Schade aan personen
Letsel of benadeling van de gezondheid van personen, al
of niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de
schade die daaruit voortvloeit.
Onder schade aan personen wordt niet verstaan de door
(potentiële) benadeelden gemaakte kosten van
maatregelen tot voorkoming van schade als bedoeld in
artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen,
daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade.

1.6.2 Schade aan zaken
Beschadiging, vernietiging en verdwijning, maar ook
verontreiniging of vuil worden, van zaken van anderen dan
verzekeringnemer, met inbegrip van de schade die daaruit
voortvloeit.
Onder schade aan zaken wordt niet verstaan:
– de door (potentiële) benadeelden gemaakte kosten van

maatregelen tot voorkoming van schade als bedoeld in
artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen,
daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade;

– het disfunctioneren van informatiedragers (zoals
diskette, harde schijf of CD-rom), alsmede verlies of
verminking van op informatiedragers opgeslagen data
(‘bits’ en ‘bytes’) of programmatuur, tenzij een fysieke
beschadiging van het stoffelijke materiaal waaruit de
desbetreffende informatiedrager is gefabriceerd de 

directe oorzaak vormt van het disfunctioneren, het
verlies of de verminking.

1.7 Milieuaantasting
Uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van
enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover deze
een prikkelende, verontreinigende of een besmetting dan
wel bederf veroorzakende werking heeft in of op de bodem,
de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet
ondergronds(e) water(gang).

1.8 Aanspraak
Vordering tot vergoeding van schade voortvloeiend uit een
handelen of nalaten ingesteld tegen verzekerde(n).
Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld,
die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien,
worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht
bij de maatschappij te zijn aangemeld op het moment
waarop de eerste aanspraak is aangemeld.

1.9 Omstandigheid
Feiten die voortvloeien uit of verband houden met bepaalde
handelingen of nalatigheden waaruit een reële dreiging tot
een aanspraak kan worden afgeleid.

1.10 Handelen of nalaten
Een gedraging waaruit een aanspraak voortvloeit. Met een
handelen of nalaten wordt gelijk gesteld een schadevoorval
waarvoor een verzekerde wordt aangesproken uitsluitend
omdat hij een bepaalde hoedanigheid bezit.

1.11 Geldigheidsduur
De periode vanaf de ingangsdatum tot de
beëindigingsdatum van de verzekering.

1.12 Verzekeringsjaar
Een periode van twaalf maanden vanaf de premievervaldag
en elke aansluitende periode van gelijke duur. Indien de
periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de
premievervaldag of vanaf de premievervaldag tot de
beëindigingsdatum korter is dan twaalf maanden, wordt
een dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar
beschouwd. Bij een geldigheidsduur korter dan twaalf
maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de
geldigheidsduur.

Hoofdstuk 2 Omschrijving van de
dekking

Artikel 2 Algemene omschrijving van de
dekking
2.1 Verzekerd bedrag
De maatschappij vergoedt per aanspraak en per
verzekeringsjaar voor alle verzekerden tezamen:
a. de schade,
b. de kosten van verweer en rechtsbijstand

overeenkomstig artikel 2.1.1, en
c. de kosten ter voorkoming of vermindering van schade

overeenkomstig artikel 2.1.2,
in totaal tot maximaal de voor de betreffende aanspraak
van toepassing zijnde limieten.

Met betrekking tot het maximum verzekerde bedrag per
aanspraak en verzekeringsjaar geldt dat de datum van
ontvangst van de eerste schriftelijke melding bij de
maatschappij van de aanspraak respectievelijk van een
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omstandigheid bepalend is voor het verzekeringsjaar
waaraan de desbetreffende aanspraak respectievelijk
omstandigheid wordt toegerekend.

Indien de aansprakelijkheid van verzekerden onder meer
dan één van de op het polisblad van toepassing verklaarde
rubrieken is verzekerd, geldt als verzekerd bedrag
uitsluitend het hoogste bedrag dat van toepassing is.

2.1.1 Kosten van verweer
De maatschappij vergoedt, met inachtneming van artikel
2.1, in geval van een gedekte schade:
– de kosten van verweer, mits dat met instemming van de

maatschappij wordt gevoerd, óók in een eventuele
procedure die een benadeelde tegen een verzekerde
aanhangig heeft gemaakt;

– de kosten van rechtsbijstand mits die op verzoek van de
maatschappij wordt verleend in een tegen een
verzekerde aanhangig gemaakte tucht- of
strafrechtelijke procedure.

Deze kosten zullen bij een aanspraak die het verzekerde
bedrag te boven gaat, worden vergoed in de verhouding
van het verzekerde bedrag tot het bedrag waarmee de
vordering het verzekerde bedrag te boven gaat. Het eigen
risico is op deze kosten niet van toepassing.

2.1.2 Kosten ter voorkoming of vermindering van
schade
De maatschappij vergoedt, met inachtneming van artikel
2.1, de kosten in de zin van artikel 283 Wetboek van
Koophandel die een verzekerde of iemand voor hem heeft
gemaakt om schade te verminderen of om onmiddellijk
dreigende schade te voorkomen mits de verzekerde voor
de schade, indien gevallen, aansprakelijk is en deze
aansprakelijkheid onder de dekking van de polis valt.

Deze kosten zullen bij een dreigende schade die het
verzekerde bedrag te boven gaat, worden vergoed in de
verhouding van het verzekerde bedrag tot het bedrag
waarmee de dreigende schade het verzekerde bedrag te
boven gaat.

2.2 Wettelijke rente
De maatschappij vergoedt, in geval van een gedekte
schade, zonodig ook boven het verzekerde bedrag de
wettelijke rente over het door de verzekering gedekte
gedeelte van de hoofdsom. De wettelijke rente wordt
evenwel vergoed tot ten hoogste een bedrag gelijk aan het
verzekerde bedrag voor de desbetreffende aanspraak.

2.3 Geldigheidsgebied
Een handelen of nalaten dient te hebben plaatsgevonden
binnen Europa.

Niet verzekerd zijn in ieder geval aanspraken wegens
schade in verband met:
– zaken die buiten Europa tot schade leiden;
– werkzaamheden of activiteiten die door een verzekerde

of een ander zijn of worden verricht buiten Europa;
– diensten van een verzekerde die worden aangewend

ten behoeve van zaken die buiten Europa in het verkeer
zijn of worden gebracht.

Het geldigheidsgebied is echter de hele wereld voor:
– reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van

zijn beroep. Voor aanspraken die voortvloeien uit het 

daadwerkelijk verrichten van de verzekerde activiteiten
blijft het geldigheidsgebied Europa;

– schade door zaken die door een verzekerde of een
ander niet beroeps- of bedrijfsmatig buiten Europa zijn
gebracht/meegenomen.

2.4 Voorrisico
Aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een
handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden:
a. vóór de ingangsdatum van de verzekering, zijn niet

verzekerd;
b. tijdens de geldigheidsduur van de verzekering maar

vóór de datum van wijziging in de dekking, zijn
verzekerd conform de voorwaarden, verzekerd(e)
bedrag(en) en eigen risico(’s) per aanspraak die vanaf
de datum van wijziging van kracht zijn.
Voor aanspraken of omstandigheden die op het tijdstip
van een verhoging van het verzekerde bedrag bekend
zijn bij verzekeringnemer of een aansprakelijk gestelde
verzekerde, gelden de verzekerde bedragen en eigen
risico’s die van toepassing waren vóór het tijdstip van de
verhoging.

2.5 Namelding
a. Indien de maatschappij overeenkomstig het bepaalde in

artikel 15 van haar recht gebruik maakt de verzekering
te beëindigen, heeft verzekeringnemer – met
uitzondering van het geval dat opzegging plaatsvindt op
basis van artikel 15.g – het recht om vóór deze
beëindigingsdatum tegen dan nader overeen te komen
premie en voorwaarden de termijn voor het melden van
aanspraken of omstandigheden, die voortvloeien uit een
handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de
geldigheidsduur en, voor zover van toepassing, binnen
de overeengekomen duur van het voorrisico, met één
jaar te verlengen.

b. Indien de verzekering eindigt wegens beëindiging van
de verzekerde activiteiten, heeft de verzekeringnemer
het recht om vóór deze beëindigingsdatum tegen dan
nader overeen te komen premie en voorwaarden de
termijn voor het melden van aanspraken of
omstandigheden, die voortvloeien uit een handelen of
nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de
geldigheidsduur en, voor zover van toepassing, binnen
de overeengekomen duur van het voorrisico, met één
jaar te verlengen. Deze termijn voor het melden van
aanspraken of omstandigheden kan jaarlijks stilzwijgend
worden verlengd tegen dan nader overeen te komen
premie en voorwaarden, behoudens opzegging conform
artikel 15.

c. Voor aanspraken of omstandigheden gemeld binnen de
overeengekomen periode als bedoeld onder a of b,
geldt dat deze worden toegerekend aan het laatste
verzekeringsjaar.

2.6 Samenloop van verzekeringen
Indien blijkt dat de aansprakelijkheid van verzekerde
eveneens op (een) andere verzekering(en) is gedekt of
daarop zou zijn gedekt indien de onderhavige verzekering
niet zou hebben bestaan, geldt de onderhavige verzekering
als excedent van deze andere verzekering(en); uitgesloten
blijft het eigen risico dat krachtens deze andere verzekering
(en) wordt gelopen.

2.7 Cumulatie
Indien voor een op deze verzekering gedekte schade als
gevolg van een wijziging in de polisvoorwaarden meer dan
één verzekerd bedrag van toepassing is, zullen deze 
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verzekerde bedragen niet cumuleren maar is het hoogste
bedrag van toepassing.

2.8 Algemene voorwaarden
Indien verzekeringnemer voor een overigens gedekte
schade niet aansprakelijk is uitsluitend op grond van een
aansprakelijkheidsbeperkend beding in algemene
voorwaarden e.d., zal de maatschappij geen beroep doen
op dit aansprakelijkheidsbeperkende beding ten opzichte
van een rechtstreeks bij de schade betrokken benadeelde.

Hoofdstuk 3 Uitsluitingen

Artikel 3 Algemene uitsluitingen
Op deze verzekering zijn de volgende uitsluitingen van
toepassing. Uitzonderingen hierop worden apart vermeld.

3.1 Motorrijtuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade
toegebracht met of door een motorrijtuig en/of de daarop
gemonteerde werktuigen
– dat een verzekerde bezit, houdt, bestuurt of gebruikt;
– waarvoor een verzekerde instructies of aanwijzingen

geeft aan de bestuurder van een motorrijtuig en/of de
daarop gemonteerde werktuigen;

– dat een verzekerde als werkgever doet of laat
gebruiken;

– dat een niet-ondergeschikte gebruikt in het kader van de
uitoefening van het bedrijf van verzekeringnemer;

waaronder begrepen het WAM- en motorrijtuigenrisico en
het werkrisico. Deze polis geldt niet als vervanging van of
als aanvulling op een motorrijtuigen-, werkmaterieel- of
garageverzekering.

Uitzonderingen
Wel gedekt is:

3.1.1 Aanhangwagens
de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door
een aanhangwagen die, na van een motorrijtuig te zijn
losgemaakt of losgeraakt, veilig buiten het verkeer tot
stilstand is gekomen.

3.1.2 Laden/lossen
de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lading,
bij het laden of lossen van motorrijtuigen;
deze insluiting is niet van toepassing indien de lading een
gevaarlijke stof is waarvoor verzekerde als exploitant
aansprakelijk is op grond van de afdeling 8.14.1 van het
BW.

3.1.3 Lading
de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door lading
die zich bevindt op dan wel valt of gevallen is van een
motorrijtuig;
deze insluiting is niet van toepassing indien de lading een
gevaarlijke stof is waarvoor verzekerde als exploitant
aansprakelijk is op grond van de afdeling 8.14.1 van het
BW.

3.1.4 Motorrijtuigen in gebruik bij ondergeschikten
de aansprakelijkheid van verzekeringnemer als werkgever
voor schade toegebracht met of door een motorrijtuig
waarvan hij geen eigenaar of houder is en dat bij een
ondergeschikte in gebruik was. Uitgesloten blijft schade
van de ondergeschikte die het motorrijtuig bestuurt.

3.1.5 Passagiers
de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door een
verzekerde als passagier van een motorrijtuig.

3.2 Luchtvaartuigen/vaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor:
a. schade veroorzaakt of toegebracht met of door een

luchtvaartuig;
b. schade aan zaken veroorzaakt of toegebracht met of

door een gemotoriseerd vaartuig.

Uitzondering
Wel gedekt is:

3.2.1 Passagiers
de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door een
verzekerde als passagier van een luchtvaartuig of vaartuig.

3.3 Zaken onder opzicht
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken
veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde of
iemand namens hem:
a. deze zaken onder zich heeft, zoals in beheer, ter

bewaring, in huur, in gebruik, ten vervoer, ter bewerking
of ter behandeling; en/of

b. aan deze zaken werkzaamheden verricht:
– in het eigen bedrijf;
– buiten het eigen bedrijf van verzekeringnemer,

in welk geval de uitsluiting beperkt blijft tot de
(delen van) zaken waaraan op het moment van de
schadeveroorzaking werkzaamheden zijn verricht. De
opzichtuitsluiting blijft echter van kracht voor die
(delen van) zaken:
– waarop de opdracht betrekking heeft;
– die door de gevolgde werkmethode onvermijdelijk

bij de werkzaamheden zijn betrokken;
– die doelbewust als hulpmiddel voor de uitvoering

van de werkzaamheden zijn gebruikt, behandeld
of bewerkt.

Uitzonderingen
Wel gedekt is:

3.3.1 Bijzondere dekking voor zaken onder opzicht
a. de aansprakelijkheid voor schade aan zaken tot een

maximum van A45.378,– per aanspraak, veroorzaakt
gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand namens
hem deze zaken ter bewerking en/of ter behandeling
onder zich heeft of daaraan werkzaamheden verricht.
Per aanspraak geldt in dit geval een eigen risico van
10% van de schade met een minimum van A113,–,
indien op het polisblad geen hoger eigen risico is
vermeld. Per verzekeringsjaar zal voor deze dekking
niet meer worden vergoed dan A90.756,–;

b. de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een
verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen,
bewaarneming of krachtens lease-overeenkomst onder
zich heeft, indien en voor zover ter zake daarvan schade
is vergoed door een brandverzekeraar die zich
verbonden heeft te handelen overeenkomstig de regels
van de Bedrijfsregeling Brandregres (2000);

c. de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van een
ondergeschikte voor wie verzekeringnemer als
werkgever aansprakelijk is, met uitzondering van schade
aan motorrijtuigen;

d. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een
gemonteerd of geplaatst onderdeel aan of in de zaak die
de verzekerde aan de eigenaar of bezitter heeft 
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teruggeleverd, nadat hij dat vervangende dan wel
nieuwe onderdeel daaraan heeft gemonteerd of daarin
heeft geplaatst; voor het onderdeel zelf blijven de
uitsluitingen onverkort van kracht.

3.4 Geleverde zaken/verrichte werkzaamheden
Ongeacht wie de schade heeft geleden of de kosten heeft
gemaakt, is niet gedekt de aansprakelijkheid voor:
– schade aan zaken die door of onder

verantwoordelijkheid van verzekeringnemer zijn
geleverd;

– schade en kosten die verband houden met het
terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van de
zaken die door of onder verantwoordelijkheid van
verzekeringnemer zijn geleverd;

– schade en kosten die verband houden met het geheel of
gedeeltelijk opnieuw verrichten van de werkzaamheden
die door of onder verantwoordelijkheid van
verzekeringnemer zijn verricht.

Uitzondering
Wel gedekt is:

3.4.1 Schade door een gemonteerd of geplaatst
onderdeel
zie hiervoor artikel 3.3.1 onder punt d.

3.5 Bijzondere bedingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit een
boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of
soortgelijk beding, tenzij en voor zover aansprakelijkheid
ook zou hebben bestaan zonder deze bedingen.

3.6 Molest
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
muiterij. De zes genoemde vormen van molest en de
definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst die
het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november
1981 heeft gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

3.7 Terrorisme
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade door of
verband houdende met terrorisme, zoals genoemd in
Hoofdstuk 9.

3.8 Atoomkernreacties
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die is
veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.

Uitzondering
Wel gedekt is:

3.8.1 Gebruik of bestemming
de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door
radioactieve nucliden die zich buiten een kerninstallatie
bevinden en die gebruikt worden of bestemd zijn om
gebruikt te worden voor industriële, commerciële,
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke,
onderwijskundige doeleinden of niet-militaire
beveiligingsdoeleinden. Onder ’kerninstallatie’ wordt
verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet
Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225)
en een kerninstallatie aan boord van een schip.
Deze uitzondering geldt uitsluitend:

– indien er een door de bevoegde overheid afgegeven
vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van
radioactieve stoffen;

– indien en voor zover er geen derde aansprakelijk is voor
de geleden schade krachtens enige wet of enig verdrag.

3.9 Opzet
Niet gedekt is de aansprakelijkheid:
– van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of

voortvloeiende uit zijn/haar opzettelijk en tegen een
persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of
nalaten;

– van een tot een groep behorende verzekerde voor
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht
wederrechtelijk handelen of nalaten van één of meer tot
de groep behorende personen, ook ingeval niet de
verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.

Aan het opzettelijke karakter van dit wederrechtelijk
handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde, of
ingeval deze tot een groep behoort één of meer tot de
groep behorende personen, zodanig onder invloed van
alcohol of andere stoffen verkeert/verkeren dat deze/die
niet in staat is/zijn de wil te bepalen.

3.10 Overtreding voorschriften
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade ten
gevolge van, mogelijk geworden of verergerd door,
handelen of nalaten in opdracht, door of met goedvinden
van verzekerde(n), dat in strijd is met door of namens het
bevoegd overheidsgezag gegeven regelingen die
betrekking hebben op de voorkoming of beperking van
schade zoals ontstaan.

Indien de betreffende verzekerde een rechtspersoon is,
wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder
verzekerde verstaan (een lid van) het bestuur, de directie of
bedrijfsleiding, alsmede enige functionaris in dienst van
verzekerde die door een lid van de directie is belast met
bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van
eerder genoemde regelingen. Onder regelingen worden in
dit verband onder andere verstaan alle door of namens het
bevoegd gezag vastgestelde regelingen zoals wetten,
algemeen verbindende voorschriften, richtlijnen, besluiten,
vergunningsvoorwaarden, subsidievoorwaarden en
beleidsregels, voor zover de verzekerde bekend was met
de regelingen of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met
de regelingen. Regelingen die zijn gepubliceerd, bekend
zijn gemaakt of aan de verzekerde toegezonden zijn,
worden in ieder geval geacht redelijkerwijs bekend te
kunnen zijn bij de verzekerde.

Op deze uitsluiting wordt geen beroep gedaan jegens de
verzekerde die bewijst dat hij er gerechtvaardigd op mocht
vertrouwen dat zijn handelen of nalaten niet in strijd was
met enige regeling, dan wel dat hij handelde in het kader
van een strafrechtelijke schulduitsluitingsgrond of
rechtvaardigingsgrond, dan wel dat hij niet bewust
handelde of naliet in strijd met enige regeling.

Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van een door of namens de overheid gedoogde
overtreding van een regeling. Onder gedogen wordt in dit
verband onder andere verstaan het door of namens de
overheid:
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– achterwege laten van (tijdige) sanctionering;
– niet of onvoldoende controle op de naleving van de

vastgestelde regelingen;
– vaststellen van gedoogvoorwaarden.

3.11 Vermogensdelicten
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade door een
vermogensdelict van een verzekerde.

3.12 Onjuiste mededelingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade indien
verzekerde met betrekking tot de melding en/of
behandeling van de schade opzettelijk een verkeerde
voorstelling van zaken geeft of laat geven of een onware
opgave doet of laat doen.

3.13 Vestiging buiten Nederland
Niet gedekt is de aansprakelijkheid in verband met een
vestiging buiten Nederland.

3.14 Asbest
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verband houdend met
asbest of asbesthoudende zaken.

3.15 Seksuele gedragingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid:
– van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of

voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte
gedragingen van welke aard dan ook;

– van een tot een groep behorende verzekerde voor
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke
aard dan ook van één of meer tot de groep behorende
personen, ook ingeval niet de verzekerde zelf zich
zodanig heeft gedragen.

3.16 Vergoedingsplicht werkgever
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde als
werkgever indien en voor zover de schadevergoedings-
verplichting (uitsluitend) voortvloeit uit goed
werkgeversschap (zoals vermeld in artikel 7:611 BW) en/of
de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid
(zoals vermeld in artikel 6:248 BW) bij de nakoming van de
arbeidsovereenkomst, zonder dat sprake is van een
tekortkoming in het handelen of nalaten van de werkgever.

Hoofdstuk 4 Schade

Artikel 4 Verplichtingen van verzekerde
Verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de
polis verplicht:
a. de maatschappij zo spoedig mogelijk kennis te geven

van iedere aanspraak of omstandigheid waaruit voor de
maatschappij een verplichting tot schadevergoeding kan
ontstaan;

b. de maatschappij zo spoedig mogelijk alle van belang
zijnde gegevens en bescheiden te verstrekken;

c. desverlangd een schriftelijke en door hemzelf
ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht
en omvang van de schade aan de maatschappij over te
leggen;

d. de aanwijzingen van de maatschappij stipt op te volgen;
e. zijn volle medewerking aan de schaderegeling te geven

en zich te onthouden van alles wat de belangen van de
maatschappij zou kunnen schaden.

Artikel 5 Verval van rechten
Indien aanmelding van een aanspraak of omstandigheid
waaruit voor de maatschappij een verplichting tot
schadevergoeding kan ontstaan, niet plaatsvindt binnen
drie jaar na het moment waarop de verzekerde kennis
kreeg of had kunnen krijgen van deze aanspraak of
omstandigheid, vervalt elk recht op dekking hiervoor.

Artikel 6 Schaderegeling
Indien deze verzekering dekking biedt, belast de
maatschappij zich voor aanspraken boven het eigen risico
tot maximaal het verzekerde bedrag met de behandeling
van de aanspraak en de eventueel daaruit voortvloeiende
regeling en vaststelling van de schade. De maatschappij
heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te
stellen.

Hoofdstuk 5 Betaling en
terugbetaling van premie

Artikel 7 Betaling
Verzekeringnemer dient de premie, kosten en
assurantiebelasting vooruit te betalen binnen 30 dagen
nadat zij verschuldigd worden.
Bij niet-betaling is het volgende van toepassing.
De verzekering is niet van kracht voor aanspraken of
omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of
nalaten dat plaatsvindt:
– na de premievervaldag indien de hierboven vermelde

termijn van 30 dagen is verstreken zonder dat de
premie, kosten en assurantiebelasting zijn betaald;

– indien verzekeringnemer weigert de premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.

Nadere ingebrekestelling door de maatschappij is daarbij
niet nodig.
Verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.
De verzekering wordt weer van kracht voor aanspraken of
omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of
nalaten dat plaatsvindt na de dag waarop de premie,
kosten en assurantiebelasting door de maatschappij zijn
ontvangen. Indien met de maatschappij premiebetaling in
termijnen is overeengekomen, wordt de verzekering weer
van kracht voor aanspraken of omstandigheden die
voortvloeien uit een handelen of nalaten dat plaatsvindt na
de dag waarop alle onbetaald gebleven premies over de
reeds verstreken termijnen, inclusief kosten en
assurantiebelasting, door de maatschappij zijn ontvangen.

Artikel 8 Jaarlijkse naverrekening
Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien hiernaar
wordt verwezen op het polisblad.

De premie die op het polisblad staat, is slechts een
voorlopige. Verzekeringnemer is verplicht binnen vijf
maanden na het einde van ieder verzekeringsjaar de
maatschappij de gegevens te verschaffen die zij nodig
heeft om de definitieve premie vast te stellen. De
maatschappij is verplicht verzekeringnemer terug te betalen
als de definitieve premie lager is; verzekeringnemer is
verplicht bij te betalen als de definitieve premie hoger is.
Indien verzekerde niet voldoet aan zijn verplichting de
benodigde gegevens tijdig aan de maatschappij te 
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verschaffen, zal de maatschappij een aanhangsel afgeven
waarin de definitieve premie is vastgesteld op 150% van de
voorlopige premie over dat jaar, of zoveel meer als de
maatschappij op grond van haar gegevens toekomt. Indien
verzekerde binnen één jaar na afgifte van dit aanhangsel
de maatschappij alsnog de gevraagde gegevens over het
betreffende boekjaar verstrekt, zal de definitieve premie
gecorrigeerd worden. Voor deze correctie zullen
administratiekosten in rekening worden gebracht. Opgave
van gegevens die na één jaar na afgifte van het
aanhangsel worden ontvangen, worden niet meer verwerkt.

Artikel 9 Voorlopige premie
De laatst vastgestelde definitieve premie geldt als
voorlopige premie voor het lopende verzekeringsjaar en per
eerstkomende premievervaldag.

Artikel 10 Driejaarlijkse premieherziening
Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien hiernaar
wordt verwezen op het polisblad.

Verzekeringnemer is verplicht binnen vijf maanden na ieder
derde verzekeringsjaar de maatschappij de gegevens te
verschaffen die zij nodig heeft om de jaarpremie per
eerstkomende premievervaldag opnieuw vast te stellen.
Indien hij hieraan niet voldoet, heeft de maatschappij het
recht een nieuwe jaarpremie vast te stellen op 150% van
de dan geldende jaarpremie, of zoveel meer als de
maatschappij op grond van haar gegevens toekomt.
Mocht een wijziging in de bedrijfsomvang daartoe
aanleiding geven, dan heeft de maatschappij te allen tijde
het recht de jaarlijkse naverrekenprocedure van toepassing
te verklaren, zoals vermeld in de artikelen 8 en 9.

Artikel 11 Terugbetaling van premie
Bij het eindigen van de verzekering heeft de
verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie
over de periode waarover de verzekering niet meer van
kracht is, onder aftrek van administratiekosten.
Er wordt geen premie terugbetaald als de maatschappij de
verzekering beëindigt omdat een verzekerde een opzettelijk
verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware
opgave doet.

Hoofdstuk 6 Herziening van
tarieven en/of voorwaarden

Artikel 12 Herziening
Indien de maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden
van bepaalde groepen verzekeringen herziet, heeft zij het
recht deze verzekering aan die nieuwe tarieven en/of
voorwaarden aan te passen. De maatschappij zal die
aanpassing vooraf aankondigen.

Artikel 13 Recht van weigering
Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing aan de
nieuwe tarieven en/of voorwaarden te weigeren indien de
aanpassing leidt tot premieverhoging en/of beperking van
de dekking, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit een
wettelijke regeling of bepaling.
Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst te
maken, dient hij de maatschappij daarvan, vóór het einde
van een termijn van één maand na de aangekondigde 

datum van aanpassing, schriftelijk kennis te geven. De
verzekering eindigt dan op de aangekondigde datum van
aanpassing, of op het tijdstip van weigering indien de
weigering na die datum plaatsvindt.

Artikel 14 Voortzetting van de verzekering
Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van zijn in
artikel 13 bedoelde recht, dan wordt hij geacht met de
aanpassing in te stemmen. In dat geval wordt de
verzekering voortgezet met toepassing van de nieuwe
tarieven en/of voorwaarden.

Hoofdstuk 7 Einde van de
verzekering

Artikel 15 Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:
a. door opzegging door verzekeringnemer tegen het einde

van de op het polisblad genoemde geldigheidsduur, mits
de opzegging schriftelijk geschiedt, een termijn van
tenminste twee maanden in acht wordt genomen en de
opzegging niet vóór genoemde einddatum wordt
herroepen;

b. door opzegging door de maatschappij tegen de
premievervaldag, mits de opzegging schriftelijk
geschiedt en daarbij een termijn van tenminste twee
maanden in acht wordt genomen;

c. indien verzekeringnemer de aanpassing van de
verzekering aan nieuwe tarieven en/of voorwaarden
overeenkomstig de regeling genoemd in de artikelen 12,
13 en 14 weigert;

d. bij beëindiging van de activiteiten van verzekeringnemer.

De maatschappij kan de verzekering eveneens schriftelijk
opzeggen:
e. binnen 30 dagen nadat zij een uitkering krachtens deze

verzekering heeft gedaan, dan wel een aanspraak
daarop heeft afgewezen;

f. binnen 30 dagen na ontvangst van de melding van een
aanspraak of omstandigheid die voor haar kan leiden tot
een verplichting tot uitkering;

g. binnen 30 dagen nadat zij vernomen heeft dat een
verzekerde bij schade opzettelijk een verkeerde
voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware
opgave heeft gedaan;

h. indien de verzekeringnemer drie maanden na de
premievervaldag de premie, kosten of
assurantiebelasting nog niet heeft betaald.

De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in
de opzeggingsbrief wordt genoemd. De maatschappij zal in
deze gevallen een opzeggingstermijn in acht nemen van
tenminste 30 dagen.

Hoofdstuk 8 Aanvullende
dekkingsbepalingen

Rubriek A Bijzondere
polisvoorwaarden algemene
aansprakelijkheid

Artikel 16 Omschrijving van de dekking
De verzekering dekt binnen deze rubriek met inachtneming 
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van de algemene polisvoorwaarden de aansprakelijkheid
van verzekerden voor schade van derden, mits:
– de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal

tegen verzekerden is ingesteld tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering en tevens tijdens
deze geldigheidsduur de schriftelijke melding hiervan
door de maatschappij is ontvangen;

– de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het
aangaan van de verzekering of bij wijziging van de
dekking bij geen van de verzekerden bekend was.

Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van
de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij de
maatschappij is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit
voortvloeit geacht worden te zijn ingesteld op de datum van
ontvangst van de melding van deze omstandigheid.

Artikel 17 Aanvullende uitsluitingen
Op deze rubriek zijn de volgende uitsluitingen van
toepassing.

17.1 Werkgeversaansprakelijkheid
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden als
werkgever voor schade van hun ondergeschikten, zoals
omschreven in rubriek B.

17.2 Productenaansprakelijkheid
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade door
zaken, zoals omschreven in rubriek C.

17.3 Milieuaantasting
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in verband
met een milieuaantasting.

Rubriek B Bijzondere
polisvoorwaarden
werkgeversaansprakelijkheid

Artikel 18 Begripsomschrijvingen
In deze rubriek wordt schade aan personen zoals vermeld
in artikel 1.6.1 onderscheiden naar schade aan personen
ten gevolge van:

18.1 Arbeidsongeval
een plotseling van buiten af en ongewild op het lichaam
van een ondergeschikte inwerkend geweld, waardoor in
een ogenblik de benadeling van de gezondheid wordt
toegebracht.

18.2 Beroepsziekte
een aantasting van de gezondheid van een ondergeschikte
niet zijnde het gevolg van een arbeidsongeval zoals
omschreven in artikel 18.1.

Artikel 19 Omschrijving van de dekking
De verzekering dekt binnen deze rubriek met inachtneming
van de algemene polisvoorwaarden de aansprakelijkheid
van een verzekerde als werkgever tegenover zijn
ondergeschikten voor schade verband houdende met het
verrichten van activiteiten voor verzekerden, mits:
– de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal

tegen verzekerden is ingesteld tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering en tevens tijdens
deze geldigheidsduur de schriftelijke melding hiervan
door de maatschappij is ontvangen;

– de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het
aangaan van de verzekering of bij wijziging van de
dekking bij geen van de verzekerden bekend was.

Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van
de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij de
maatschappij is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit
voortvloeit geacht worden te zijn ingesteld op de datum van
ontvangst van de melding van deze omstandigheid.

Rubriek C Bijzondere
polisvoorwaarden
productenaansprakelijkheid

Artikel 20 Omschrijving van de dekking
De verzekering dekt binnen deze rubriek met inachtneming
van de algemene polisvoorwaarden de aansprakelijkheid
van verzekerden voor schade van derden door zaken die
door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde in
het verkeer zijn gebracht, zijn geleverd, dan wel na
constructie, bewerking of behandeling zijn opgeleverd,
mits:
– de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal

tegen verzekerden is ingesteld tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering en tevens tijdens
deze geldigheidsduur de schriftelijke melding hiervan
door de maatschappij is ontvangen;

– de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het
aangaan van de verzekering of bij wijziging van de
dekking bij geen van de verzekerden bekend was.

Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van
de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij de
maatschappij is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit
voortvloeit geacht worden te zijn ingesteld op de datum van
ontvangst van de melding van deze omstandigheid.

Artikel 21 Aanvullende uitsluitingen
Op deze rubriek zijn de volgende uitsluitingen van
toepassing.

21.1 Werkgeversaansprakelijkheid
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden als
werkgever voor schade van hun ondergeschikten, zoals
omschreven in rubriek B.

21.2 Milieuaantasting
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in verband
met een milieuaantasting, tenzij deze milieuaantasting een
plotselinge onzekere gebeurtenis is en deze gebeurtenis
niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam
(in)werkend proces.

Rubriek D Bijzondere
polisvoorwaarden milieu-
aansprakelijkheid

Artikel 22 Omschrijving van de dekking
De verzekering dekt binnen deze rubriek met inachtneming
van de algemene polisvoorwaarden de aansprakelijkheid
van verzekerden voor schade van derden in verband met
een plotselinge onzekere milieuaantasting die niet het
rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in)werkend
proces, mits:
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– de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal
tegen verzekerden is ingesteld tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering en tevens tijdens
deze geldigheidsduur de schriftelijke melding hiervan
door de maatschappij is ontvangen;

– de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het
aangaan van de verzekering of bij wijziging van de
dekking bij geen van de verzekerden bekend was.

Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van
de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij de
maatschappij is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit
voortvloeit geacht worden te zijn ingesteld op de datum van
ontvangst van de melding van deze omstandigheid.

Artikel 23 Aanvullende uitsluitingen
Op deze rubriek zijn de volgende uitsluitingen van
toepassing.

23.1 Werkgeversaansprakelijkheid
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden als
werkgever voor schade van hun ondergeschikten, zoals
omschreven in rubriek B.

23.2 Productenaansprakelijkheid
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade door
zaken, zoals omschreven in rubriek C.

23.3 Aantasting van bodem en (oppervlakte)water.
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in verband
met een aantasting van de bodem, het oppervlaktewater of
enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang), alsmede
de daaruit voortvloeiende zaakschade.

Hoofdstuk 9 Terrorisme
De clausule voor terrorismedekking is door het Verbond
van Verzekeraars in Nederland ontwikkeld en geadviseerd,
en geldt voor nagenoeg alle soorten sommen- en
schadeverzekeringen. Gezien de verwevenheid van deze
clausule met de dekking die de Nederlandse
Herverzekeringsverzekeraar voor Terrorismeschaden N.V.
biedt, is de tekst van deze clausule integraal in de
polisvoorwaarden opgenomen.

Artikel 24 Clausule terrorismedekking bij de
Nederlandse Herverzekeringsverzekeraar
voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
24.1.1 Begripsomschrijvingen
Voor de Clausule terrorismedekking en de daarop
berustende bepalingen gelden de hierna genoemde
begrippen.

24.1.1.1 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan
buiten het kader van één van de zes in artikel 64 lid 2 van
de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde
vormen van molest – in de vorm van een aanslag of een
reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende
aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van
de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend,
en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins
economische belangen worden aangetast, waarbij
aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet in
enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd
met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze
en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

24.1.1.2 Kwaadwillige besmetting
Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2
van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde
vormen van molest – (doen) verspreiden van ziektekiemen
en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische,
biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel
en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood
ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen
veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen
dan wel anderszins economische belangen kunnen
aantasten,waarbij aannemelijk is dat het (doen)
verspreiden – al dan niet in enig organisatorisch verband –
is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde
politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwezenlijken.

24.1.1.3 Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden
getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar
van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden
of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen
daarvan te beperken.

24.1.1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland
opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij
uitkeringsverplichtingen uit hoofde van
verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland
toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen
voortvloeien uit de verwezenlijking van de in de hiervóór
vermelde begrippen ’Terrorisme’, ’Kwaadwillige besmetting’
en ’Preventieve maatregelen’ omschreven risico’s, in
herverzekering kunnen worden ondergebracht.

24.1.1.5 Verzekeringsovereenkomsten
a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij

overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 1 sub o van
de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 betrekking
hebben op in Nederland gelegen risico’s.

b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover
gesloten met een verzekeringnemer met gewone
verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer
een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde
vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering
betrekking heeft.

c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor
zover gesloten met een verzekeringnemer met een
gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien
verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in
Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon
waarop de verzekering betrekking heeft.

24.1.1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars
a. Schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld in

artikel 12 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993,
en

b. Natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in artikel 7
van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf,
die bevoegd zijn om in Nederland het
verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

24.1.2 Begrenzing dekking terrorismerisico
a. Indien en voor zover, met inachtneming van de in de

hiervóór vermelde begrippen ’Terrorisme’, ’Kwaadwillige
besmetting’ en ’Preventieve maatregelen’ gegeven
omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende
polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van 
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een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt
met:
– terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve

maatregelen,
– handelingen of gedragingen ter voorbereiding van

terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen,

hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het
terrorismerisico’, geldt dat de uitkeringsplicht van de
verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende
aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is
beperkt tot het bedrag van de uitkering die de
verzekeraar ter zake van die aanspraak ontvangt onder
de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT,
in het geval van een verzekering met vermogensopbouw
vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de
betrokken verzekering reeds gerealiseerde
vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het
bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld
op de krachtens de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
1993 aan te houden premiereserve ten aanzien van de
betrokken verzekering.

b. De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor
genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per
kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot
jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT
aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele
aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie
landelijk verschijnende dagbladen.

c. In afwijking van het in de voorgaande leden van dit
artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking
hebben op:
– schade aan onroerende zaken en/of de inhoud

daarvan;
– gevolgschade van schade aan onroerende zaken

en/of de inhoud daarvan,
dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per
jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze
overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle
deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in het
hiervoor vermelde begrip ’In Nederland toegelaten
verzekeraars’ tezamen, ongeacht het aantal afgegeven
polissen.
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder
verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres
aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten,
alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door
verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het
gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de
bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen
in ieder geval worden aangemerkt alle door
verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder
dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en
waarvan er tenminste één op het risicoadres is gelegen.
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor
rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden
in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het
Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen
tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer,
ongeacht door welke tot de groep behorende
groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn)
afgesloten.

24.1.3 Uitkeringsprotocol NHT
a. Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is

van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna
te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol
vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer 

gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het
verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop
zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende
financiële middelen beschikt om alle vorderingen
waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het
geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over
voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij
gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een
gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen.

b. De NHT is, met in achtneming van het gestelde in
bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd
om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee
aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg
van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet
worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en
overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit
van de NHT, is bindend jegens verzekeraar,
verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering
gerechtigden.

c. Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft
medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van
voorschot, ter zake van een vordering tot uitkering aan
haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot
uitkering gerechtigde op de in artikel 24.1.3.a bedoelde
uitkering ter zake tegenover de verzekeraar aanspraak
maken.

d. De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge
bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor
aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die
worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een
bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft
vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het
terrorismerisico in de zin van deze clausule wordt
beschouwd.

Het Protocol, inclusief toelichting, is op 13 juni 2003 bij de
Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag
gedeponeerd onder nummer 27178761, en op 12 juni 2003
bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 79/2003. 
Hierna volgt een samenvatting van het Protocol. Op
verzoek zal de volledige tekst van het Protocol, inclusief
toelichting, kosteloos door verzekeraar worden
toegezonden.

24.2 Samenvatting uitkeringsprotocol NHT

24.2.1 Algemeen
De Nederlandse Herverzekeringsverzekeraar voor
Terrorismeschaden (verder te noemen NHT) kent een
maximaal uit te keren bedrag per jaar. Deze
uitkeringscapaciteit, waarvan de hoogte van jaar tot jaar
kan verschillen, is voor 2003 vastgesteld op 1 miljard euro.
In het ’Protocol afwikkeling claims’ van de NHT wordt
bepaald hoe deze maximum uitkeringscapaciteit voor de
gevolgen van terrorisme wordt verdeeld over de
gedupeerden.

24.2.2 Samenvatting procedure
Onder schadegeval wordt verstaan iedere ’verwezenlijking
van het terrorismerisico’ waardoor recht op uitkering bij
gedupeerden kan ontstaan. Wat onder terrorisme wordt
verstaan, kunt u lezen in de hiervóór vermelde Clausule
terrorismedekking. Met schade door terrorisme wordt zowel
daadwerkelijke schade aan personen en goederen
bedoeld, als overig recht op uitkering, zoals bijvoorbeeld na
overlijden.
Als u een claim indient die is veroorzaakt door terrorisme,
dan geldt de hierna genoemde procedure.
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a. U meldt de claim – net als altijd – zo snel mogelijk bij de
verzekeraar.

b. De verzekeraar zorgt ervoor dat alle binnenkomende
meldingen bij de NHT worden ingediend. 

c. De NHT verzamelt alle claims en bepaalt zo spoedig
mogelijk na de ontvangst of er inderdaad sprake is van
een terroristische daad zoals gedefinieerd in de
clausule.

24.2.3 Terrorisme van welk jaar?
Omdat de NHT per jaar een maximumbedrag beschikbaar
heeft voor uitkeringen ten gevolge van terrorisme, is het
belangrijk dat wordt vastgesteld in welk jaar de
terroristische daad heeft plaatsgevonden.
Als het zeker of waarschijnlijk is dat de terroristische daad
in jaar X heeft plaatsgevonden dan wordt de terroristische
daad aan jaar X toegerekend.
Er kan sprake zijn van een reeks van terroristische daden
die met elkaar samenhangen, maar in verschillende jaren
zijn gepleegd. In dat geval wordt de terroristische daad
toegerekend aan het jaar waarin de eerste daad van de
reeks is gepleegd. Een reeks eindigt in ieder geval als er
meer dan zes maanden tussen de daden liggen. 

Vaststelling uitkeringspercentage en vergoeding
Bij de NHT worden de bedragen van alle bekende en
verwachte claims bij elkaar opgeteld. Op basis hiervan zal
de NHT een begroting opstellen en bekendmaken of het
maximaal beschikbare bedrag voldoende is om de claims
volledig uit te keren. Het kan zijn dat de NHT verwacht dat
de omvang van het totaal aantal claims hoger zal uitvallen
dan de maximum uitkeringscapaciteit. In dat geval stelt de
NHT een (voorlopig) uitkeringspercentage vast. Dit
percentage is gelijk voor alle gedupeerden.
De NHT kan ook beslissen om alle claims meteen te
vergoeden.

NB: Betaling aan de verzekerde geschiedt door de eigen
verzekeraar(s). U heeft zelf géén contact met de NHT.

24.2.4 Definitieve afwikkeling van claims
Er bestaan enkele termijnen waar de NHT zich aan zal
houden: 
Zo spoedig mogelijk nadat is vastgesteld dat het om een
terroristische daad gaat, stelt de NHT de eerste begroting
vast. Op basis van deze begroting wordt een eerste
uitkeringspercentage vastgesteld.
Daarna volgt telkens uiterlijk na zes maanden een
volgende begroting met eventueel een nieuw
uitkeringspercentage.
Uiterlijk twee jaar na de eerste begroting bepaalt de NHT
het definitieve uitkeringspercentage.
Een nieuwe begroting kan leiden tot een hoger
uitkeringspercentage. Dan zal nabetaling plaatsvinden voor
alle op dat moment bekende claims. Als een nieuwe
begroting leidt tot een lager uitkeringspercentage, dan
wordt van de gedane uitkeringen echter niets
teruggevorderd. Het nieuwe percentage geldt dan alleen
voor die claims die pas zijn aangemeld na het
bekendmaken van het voorafgaande percentage.

Hoofdstuk 10 Aanvullende 
polisbepalingen

Artikel 25.1 Persoonsregistratie
De in het kader van deze verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door
de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is een privacyreglement van toepassing.

Artikel 25.2 Toepasselijk recht
Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht
van toepassing.

Artikel 25.3 Klachten
Klachten naar aanleiding van deze verzekering kunnen
schriftelijk worden ingediend bij de directie van de
maatschappij en/of bij de Stichting Klachteninstituut
Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.



	 	 	 	 	 	 NnL

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij. N.V.

Rechtsbijstandverzekering

Algemene voorwaarden Polismantel 371-00

Wegwijzer zie artikel

Overdracht 1

Begrippen 2

Gebeurtenis en behoefte aan rechtsbijstand 3

Wachttermijn 4

Omschrijving van de dekking 5

Verlenen van rechtsbijstand 6

Uitbesteding van rechtsbijstandverlening aan

advocaten en andere rechtens bevoegde

deskundigen 7

Inschakeling mediators 8

Vergoeding van kosten 9

Uitsluitingen 10

Verplichtingen van verzekerde 11

zie artikel

Inschakeling van experts 12

Geschillen 13

Terugbetaling gemaakte kosten 14

Vervaltermijn 15

Premiebetaling en terugbetaling van

premie 16

Herziening van tarieven en voorwaarden 17

Einde van de verzekering 18

Adres 19

Klachten 20

Verwerking persoonsgegevens 21

Bijzondere voorwaarden, zie de

desbetreffende voorwaardenbladen

501-20.0810



Algemene voorwaarden

Artikel 1 Overdracht
1.1 Maatschappij
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij
N.V.;

1.2 SRK: SRK Rechtsbijstand
De maatschappij heeft de uitvoering van de
rechtsbijstandverzekering overgedragen aan SRK
Rechtsbijstand (Stichting Schaderegelingskantoor voor
Rechtsbijstandverzekering), verder te noemen het SRK.

naam : SRK Rechtsbijstand
bezoekadres
postadres
telefoon : 079 – 3448181
fax

De maatschappij garandeert nakoming door het SRK van
de in de voorwaarden genoemde verplichtingen.

Artikel 2 Begrippen
In deze polis wordt verstaan onder:

2.1 Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekeringsovereenkomst is
aangegaan.

2.2 Verzekerde
De verzekeringnemer en degenen die in de bijzondere
voorwaarden als verzekerden worden genoemd.

2.3 Rechtens bevoegde deskundige
Een ter zake kundige die krachtens toepasselijke regels
inzake procesbevoegdheid in de gerechtelijke of
administratieve procedure de noodzakelijke rechtsbijstand
mag verlenen.

2.4 Expert
Een erkende deskundige op het gebied van bijvoorbeeld
agrarische-, auto-, bouw-, medische-, technische-expertise
en andere gebieden die ter ondersteuning van een zaak
een rapport uitbrengt.

2.5 Mediator
Bemiddelaar bij conflictoplossing.

Artikel 3 Gebeurtenis en behoefte aan
rechtsbijstand
3.1
Onder gebeurtenis wordt verstaan het voorval dat
aanleiding is voor een juridisch geschil waardoor voor
verzekerde behoefte aan rechtsbijstand ontstaat.
Een juridisch geschil wordt geacht te zijn ontstaan op het
moment dat voor het eerst een belangentegenstelling met
de wederpartij bestaat.

3.2
Indien sprake is van met elkaar samenhangende
gebeurtenissen, is het tijdstip van de eerste gebeurtenis in
die reeks bepalend voor de vaststelling van het tijdstip van
de gebeurtenis.

3.3
De gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte aan
rechtsbijstand moet zich hebben voorgedaan gedurende de
looptijd van de verzekering en buiten de wachttermijn
voorzover deze van toepassing is.

3.4
Er kunnen geen rechten aan de verzekering worden
ontleend indien verzekerde een gebeurtenis aanmeldt:
a. die bij het totstandkomen van de verzekering te

verwachten of redelijkerwijs te voorzien is geweest;
b. meer dan 12 maanden na het plaatsvinden daarvan,

doch nooit meer dan 6 maanden na beëindiging van de
verzekering.

3.5
Indien ter zake van een gebeurtenis geen rechten aan deze
verzekering kunnen worden ontleend, zijn ook de hieruit
voortvloeiende en/of daarmee samenhangende juridische
geschillen uitgesloten van dekking.

Artikel 4 Wachttermijn
4.1
Er kunnen geen rechten aan de verzekering worden
ontleend indien de behoefte aan rechtsbijstand voortvloeit
uit of verband houdt met een gebeurtenis, die zich heeft
voorgedaan binnen de wachttermijn van deze verzekering.
Deze termijn is in de bijzondere voorwaarden nader
omschreven en geldt vanaf de ingangsdatum van deze
verzekering.

4.2
De wachttermijn is niet van toepassing indien deze
verzekering is gesloten direct aansluitend op een andere
rechtsbijstandverzekering, voorzover verzekerde daaraan
voor de aangemelde zaak bij voortbestaan gelijke rechten
had kunnen ontlenen.

Artikel 5 Omschrijving van de dekking
5.1. Omvang van de dekking

Deze verzekering dekt:
a. het verlenen van rechtsbijstand, waarbij de juridische

belangen van verzekerde in een juridisch geschil
worden behartigd;

b. het geven van juridische adviezen;
c. het vergoeden of voorschieten van kosten van deze

rechtsbijstand en/of juridische adviezen.

5.2. Bijzondere voorwaarden
De toepasselijke bijzondere voorwaarden bepalen nader de
omvang van de dekking.

5.3. Deskundigenrapport
Indien twijfelachtig is of de door verzekerde gemelde
gebeurtenis een juridisch geschil oplevert zoals
omschreven onder artikel 3.1 (Gebeurtenis en behoefte
aan rechtsbijstand), dient verzekerde op verzoek van het
SRK door middel van een deskundigenrapport de
aanwezigheid van het juridisch geschil aan te tonen.
Dit rapport dient uitsluitsel te geven omtrent de oorzaak,
veroorzaker en feitelijke gevolgen van de gebeurtenis.
Geeft dit rapport voldoende grond voor juridische actie, dan
vergoedt het SRK de (redelijke) kosten die zijn verbonden
aan het opmaken van het rapport.

: Bredewater 12, Zoetermeer

: 079 – 3303377
website

: Postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer

: www.srk.nl
 (ook voor het melden van nieuwe zaken)



Artikel 6 Verlenen van rechtsbijstand
6.1
De aangemelde zaken worden behandeld door de eigen
medewerkers van het SRK, waaronder begrepen
advocaten die in dienstbetrekking staan tot het SRK. Het
SRK zal daarbij altijd, voorzover mogelijk, in eerste
instantie een regeling in der minne nastreven.

6.2
Indien een procedure in rechte gevoerd moet worden zal
het SRK, voorzover mogelijk, zelf de bijstand verlenen.

6.3
Het SRK zal de rechtsbijstand (blijven) verlenen voorzover
naar de mening van het SRK een redelijke kans bestaat het
beoogde resultaat te bereiken.
Indien succes in redelijkheid niet te verwachten is, zal het
SRK dit gemotiveerd meedelen aan verzekerde.

6.4
Het SRK is gerechtigd om, in plaats van (verdere)
rechtsbijstand te verlenen, verzekerde een bedrag aan te
bieden ter grootte van het financieel belang ter zake van de
gebeurtenis.
De rechten, die ter zake van de gebeurtenis voor
verzekerde voortvloeien uit de verzekering, komen na de
betaling van dit bedrag te vervallen (afkoop).

Artikel 7 Uitbesteding van
rechtsbijstandverlening aan advocaten en
andere rechtens bevoegde deskundigen

7.1
Indien ingevolge de polisvoorwaarden of naar de mening
van het SRK een zaak aan een advocaat of andere
rechtens bevoegde deskundige buiten het SRK uitbesteed
moet worden, heeft verzekerde het recht deze naar eigen
keuze aan te wijzen. Heeft verzekerde geen voorkeur, dan
geeft het SRK opdracht aan een advocaat of andere
rechtens bevoegde deskundige van zijn keuze.

7.2
Uitsluitend het SRK heeft de bevoegdheid om namens
verzekerde de opdracht aan die advocaat of andere
rechtens bevoegde deskundige te verstrekken.

7.3
Indien de Nederlandse rechter bevoegd is, komen
uitsluitend advocaten en andere rechtens bevoegde
deskundigen in aanmerking die in Nederland zijn
ingeschreven of rechtens zijn toegelaten en in Nederland
kantoor houden.

7.4
Indien een buitenlandse rechter bevoegd is, komen
uitsluitend advocaten en andere rechtens bevoegde
deskundigen in aanmerking die bij het desbetreffende
buitenlandse gerecht staan ingeschreven of rechtens zijn
toegelaten.

7.5
Indien bij een verkeersongeval buiten Nederland
rechtsbijstand direct noodzakelijk is, dient verzekerde
contact op te nemen met de Verzekeraarshulpdienst VHD,
bereikbaar onder telefoonnummer 0800-NNSERVICE
(0800-667378423).

7.6
Indien een advocaat of andere rechtens bevoegde 
deskundige is ingeschakeld, is verzekerde verplicht - al dan
niet via zijn advocaat of zijn deskundige - het SRK op de
hoogte te houden van de voortgang.

7.7
Alvorens tot het aanwenden van rechtsmiddelen over te
gaan of werkzaamheden buiten de door het SRK verstrekte
opdracht te verrichten dient de advocaat of andere
rechtens bevoegde deskundige toestemming te hebben
van het SRK.

7.8
Het SRK zal per aangemelde gebeurtenis slechts aan één
advocaat of aan één andere rechtens bevoegde
deskundige opdracht verstrekken voor het verlenen van
rechtsbijstand.

7.9
Het SRK is jegens verzekerde niet aansprakelijk voor
vorderingen die zouden kunnen voortvloeien uit de keuze
van een advocaat of andere rechtens bevoegde
deskundige of de door deze verrichte diensten.

Artikel 8 Inschakeling mediators
8.1
Indien naar de mening van het SRK de zaak door middel
van mediation kan worden opgelost, dan kan een mediator
worden ingeschakeld.

8.2
Alleen mediators die aangesloten zijn bij het Nederlands
Mediation Instituut (NMI) komen voor inschakeling in
aanmerking.

8.3
Deze dekking geldt tot een maximum van 5 sessies van
ieder maximaal 2 uur.

Artikel 9 Vergoeding van kosten
9.1 Kosten van rechtsbijstand

Dekking bestaat voor de hierna genoemde kosten.
a. Honoraria en verschotten van de overeenkomstig deze

voorwaarden ingeschakelde advocaat, procureur,
deurwaarder, andere rechtens bevoegde deskundige en
expert.

b. Kosten van de overeenkomstig deze voorwaarden
ingeschakelde mediator, echter alleen voor wat betreft
het aandeel daarin van verzekerde, voorzover dit aandeel
niet meer bedraagt dan 50% van de totale kosten.

c. Proces- en gerechtskosten, kosten van arbitrage of
kosten van bindend advies; hieronder zijn niet begrepen
afkoopsommen, boetes en andere bij wijze van straf
opgelegde maatregelen.

d. Kosten van getuigen in een gerechtelijke en
administratieve procedure voorzover door een rechter
toegewezen.

e. Proceskosten van de tegenpartij, waaronder begrepen
buitengerechtelijke kosten, waartoe verzekerde in een
onherroepelijk vonnis is veroordeeld.

f. Noodzakelijke in overleg met het SRK te maken reis- en
verblijfkosten van verzekerde indien zijn persoonlijk
verschijnen door een buitenlandse rechterlijke instantie
is bevolen of dringend gewenst wordt door de



ingeschakelde advocaat of andere rechtens bevoegde
deskundige.

g. Redelijke kosten die zijn verbonden aan de
tenuitvoerlegging van een vonnis, gedurende maximaal
5 jaar na de datum waarop het vonnis is gewezen.

9.2 Aan wie betaalt SRK
Het SRK heeft het recht de kosten van rechtsbijstand
rechtstreeks aan belanghebbende(n) te betalen.

9.3 Kostenveroordeling tegenpartij
Indien bij een proces, arbitrage of bindend advies de
tegenpartij tot vergoeding in de kosten wordt veroordeeld,
komt het bedrag van die kosten, voorzover zij voor
rekening van het SRK zijn, ten gunste van het SRK.

9.4 BTW
Indien verzekerde de BTW kan verrekenen met de door
hem verschuldigde BTW-afdrachten, komt die BTW-toeslag
niet voor vergoeding in aanmerking.

9.5 Andere regelingen
Indien verzekerde op grond van een contractuele of een
wettelijke bepaling de kosten van rechtsbijstand geheel of
gedeeltelijk vergoed kan krijgen, komen die kosten niet in
aanmerking voor vergoeding krachtens deze verzekering.
Dit vindt geen toepassing indien verzekerde een beroep
kan doen op de Wet op de Rechtsbijstand.
Het SRK zal verzekerde, ter compensatie van de door het
SRK voorgeschoten kosten, bijstand verlenen bij het
terugvragen of verhalen van die kosten.

9.6 Gedeeltelijke dekking
Indien een door verzekerde gemelde zaak slechts
gedeeltelijk onder de dekking van de polis valt, worden de
kosten, conform artikel 9.1 (Kosten van rechtsbijstand),
naar verhouding tot het gedekte gedeelte vergoed.

9.7 Groepsactie
Indien anderen een concreet belang hebben bij een actie
van een of meer verzekerden, op dezelfde juridische grond
zonder dat er sprake is van een onderlinge
belangentegenstelling en ongeacht of die anderen in het
geheel geen actie nemen of slechts voor een deel bij de
gebeurtenis zijn betrokken, vergoedt het SRK de kosten
van rechtsbijstand in de verhouding van de
belanghebbende verzekerde(n) tot het totaal aantal
belanghebbenden.

Artikel 10 Uitsluitingen
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden
ontleend indien sprake is van de hierna genoemde
omstandigheden.

10.1 Verplichtingen verzekerde
Verzekerde komt zijn verplichtingen zoals genoemd in de
polis niet na en schaadt daardoor de belangen van het
SRK en/of de maatschappij. Daarvan is in ieder geval
sprake bij de hierna genoemde omstandigheden.
a. De zaak is dusdanig laat aangemeld dat het SRK

– niet meer in staat is zelf rechtsbijstand te verlenen of
dit alleen maar met extra inspanning of met extra
kosten van rechtsbijstand zou kunnen doen;

– onnodige proceskosten en/of andere kosten van
rechtsbijstand zou moeten vergoeden;

– geen regeling in der minne meer kan treffen of dat
alleen met extra kosten kan doen.

b. Verzekerde heeft niet alle van belang zijnde informatie
aan het SRK verstrekt.

c. Verzekerde houdt zich niet aan de aanwijzingen van het
SRK, de advocaat, de andere rechtens bevoegde
deskundige, de mediator of de expert.

d. Verzekerde schakelt zonder toestemming van het SRK
een advocaat, andere rechtens bevoegde deskundige,
mediator of expert in.

e. Verzekerde benadert de tegenpartij over de gebeurtenis
zonder vooraf het SRK, de ingeschakelde advocaat of
andere rechtens bevoegde deskundige of de mediator te
raadplegen.

10.2 Voorstelling van zaken
Verzekerde heeft bij een beroep op deze verzekering een
onjuiste of onvolledige voorstelling van zaken gegeven,
waarvan hij redelijkerwijs had moeten begrijpen dat dit de
behandeling van de zaak of de belangen van het SRK zou
schaden.

10.3 Opzet
a. De gebeurtenis, die de behoefte aan rechtsbijstand doet

ontstaan, is het beoogde of naar redelijke maatstaven
voorzienbare gevolg van het handelen of nalaten van
verzekerde of, indien verzekerde de mogelijkheid van
het plaatsvinden van de gebeurtenis willens en wetens
heeft geaccepteerd, om enig voordeel te behalen of te
behouden.

b. Verzekerde wordt in een strafzaak verdacht van een
(voorwaardelijk) opzetdelict, dan wel is opzet (mede) ten
laste gelegd.
De redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand worden
uitsluitend alsnog vergoed nadat verzekerde bij
onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vrijgesproken of
ontslagen van rechtsvervolging.

10.4 Samenloop van verzekeringen
Verzekerde kan rechten ontlenen aan een andere
verzekering, al dan niet van oudere datum, die voorziet in
het vergoeden van de schade, verlenen van rechtsbijstand,
geven van juridische adviezen, betalen van cautie of
vergoeden van kosten van rechtsbijstand en verzekerde
heeft die andere verzekering reeds ingeschakeld.

10.5 Vordering op andere verzekerde
Het betreft een vordering van een verzekerde, anders dan
verzekeringnemer, op de aansprakelijkheidsverzekeraar
van een andere verzekerde.

10.6 Faillissement van verzekerde
In verband met faillissement van verzekerde is een curator
aangewezen voor beheer en vereffening van het vermogen
van verzekerde. Vanaf dat moment kunnen ook voor nog in
behandeling zijnde zaken bij het SRK of door het SRK
uitbestede zaken geen verdere rechten aan deze
verzekering worden ontleend.

10.7 Molest
De gebeurtenis is veroorzaakt door of ontstaan uit een
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer of muiterij. De zes genoemde vormen van
molest alsmede de definities daarvan vormen een
onderdeel van de tekst die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 onder nr.
136/1981 is gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag.



10.8 Atoomkernreacties/natuurramp
De gebeurtenis die de behoefte aan rechtsbijstand doet
ontstaan is veroorzaakt door, is opgetreden bij of voortvloeit
uit:
a. een atoomkernreactie, tenzij de schade van de

verzekerde voortvloeit uit een onjuiste medische
handeling met radioactieve straling;

b. een natuurramp.

Artikel 11 Verplichtingen van verzekerde

11.1 Aanmelding

Indien een gebeurtenis plaatsvindt waarvoor verzekerde
rechten aan deze verzekering wil ontlenen, dient
verzekerde aan de hierna genoemde verplichtingen te
voldoen.

a. de gebeurtenis zo spoedig mogelijk melden bij het SRK
onder vermelding van alle gegevens, alle feiten en alle
omstandigheden die tot de gebeurtenis hebben geleid.

b. alle medewerking verlenen die door het SRK wordt
verlangd, ook als het gaat om het terugvorderen van
kosten.

c. het SRK op de hoogte blijven houden van nieuwe feiten
en ontwikkelingen in de zaak en volle medewerking
blijven verlenen, ook indien de zaak door een advocaat
of andere rechtens bevoegde deskundige of mediator
wordt behandeld.

d. zich onthouden van alles wat de belangen van het SRK
en/of de maatschappij zou kunnen schaden.

e. zich op verzoek van het SRK bij een strafzaak civiele
partij stellen.

11.2 Machtiging tot behandeling
Door de gebeurtenis aan te melden machtigt verzekerde
het SRK, onder uitsluiting van ieder ander, tot het
behartigen van zijn belangen ter zake van die gebeurtenis,
zowel in als buiten rechte.

Artikel 12 Inschakeling van experts

12.1
Indien het SRK meent dat een expertiserapport moet
worden uitgebracht, schakelt het SRK de expert in en
verstrekt hem namens verzekerde de opdracht. Het SRK
bepaalt de keuze van de expert.

12.2
Indien verzekerde het niet eens is met het expertiserapport,
staat het hem vrij om voor eigen rekening een tweede
rapport door een andere expert te laten opmaken.
Mocht het SRK het tweede rapport in de zaak betrekken,
dan zal het SRK de kosten die aan dat rapport zijn
verbonden aan verzekerde terugbetalen.

12.3
Het SRK is jegens verzekerde niet aansprakelijk voor
vorderingen die zouden kunnen voortvloeien uit door de
expert verrichte diensten.

Artikel 13 Geschillen
13.1 Onderlinge geschillen/belangenconflict

Bij onderlinge geschillen/belangenconflict gelden de hierna
genoemde bepalingen.

Er is sprake van een belangenconflict indien blijkt dat beide
partijen zich als verzekerde tot het SRK wenden en beide
aanspraak kunnen maken op het verlenen van
rechtsbijstand door het SRK.

a. In een geschil tussen verzekeringnemer en een andere
verzekerde op één polis kan alleen verzekeringnemer
rechten aan deze verzekering ontlenen.

b. In een geschil tussen twee of meer verzekeringnemers
op één polis kunnen geen rechten aan deze verzekering
worden ontleend.

c. In een geschil tussen twee verzekerden, niet zijnde
verzekeringnemer, op één polis kan alleen die
verzekerde rechten aan deze verzekering ontlenen die
door verzekeringnemer is aangewezen.

d. In een geschil tussen twee verzekerden met twee
verschillende polissen hebben beide verzekerden het
recht hun belangen door een advocaat of andere
rechtens bevoegde deskundige van vrije keuze te laten
behartigen, zoals genoemd onder artikel 7 (Uitbesteding
van rechtsbijstandverlening aan advocaten en andere
rechtens bevoegde deskundigen). Het SRK doet hiervan
mededeling aan beide verzekerden.

13.2 Geschillen over behandeling door het SRK

Bij verschil van mening tussen het SRK en verzekerde over
de regeling van het juridisch geschil waarvoor een beroep
op deze verzekering is gedaan gelden de hierna genoemde
bepalingen.

Indien verzekerde het niet eens is:
– met de mededeling van het SRK, dat geen redelijke

kans aanwezig is het beoogde resultaat te bereiken,
zoals omschreven onder artikel 6.3 (Verlenen van
rechtsbijstand) of

– met de wijze van juridische aanpak van de zaak door
het SRK kan verzekerde een beroep doen op de hierna
genoemde geschillenregeling. Verzekerde dient in dat
geval schriftelijk aan het SRK op basis van aan het SRK
bekende feiten/omstandigheden te motiveren waarom
hij het niet eens is met het SRK.

a. Het SRK verzoekt een in Nederland ingeschreven
advocaat, voorzover deze niet in dienstbetrekking staat
tot het SRK, advies uit te brengen over de vraag of
verdere behandeling van de zaak een redelijke kans
heeft het beoogde resultaat te bereiken, dan wel of de
juridische aanpak van de zaak al dan niet de juiste is.
De advocaat betrekt hierbij de standpunten van zowel
het SRK als verzekerde.

b. Verzekerde heeft hierbij het recht van vrije
advocatenkeuze. Indien verzekerde geen advocaat van
eigen keuze heeft, overlegt het SRK met verzekerde
welke advocaat gevraagd zal worden juridisch advies uit
te brengen.

c. Het SRK zorgt voor het toezenden van het dossier aan
de gekozen advocaat, teneinde hem in staat te stellen
juridisch advies uit te brengen.

d. Dit uitgebrachte advies is bindend voor het SRK.
e. Het SRK betaalt de kosten van dit juridisch advies.
f. Indien de advocaat de mening van verzekerde deelt,

dan kan het SRK de zaak volgens het uitgebrachte
advies verder behandelen. Behandelt het SRK de zaak
verder niet zelf, dan heeft verzekerde de vrije keuze wie
de zaak verder volgens het uitgebrachte advies zal
behandelen. De in het kader van deze
geschillenregeling ingeschakelde advocaat of een



kantoorgenoot van hem mag de zaak verder niet
behandelen. Het SRK verstrekt schriftelijk opdracht voor
verdere behandeling.

g. Indien de advocaat de mening van het SRK deelt, dan
kan verzekerde de zaak tot zich trekken en op eigen
kosten voortzetten. Verzekerde is verplicht de definitieve
uitslag van de zaak binnen een maand nadat de zaak is
beëindigd aan het SRK te zenden.
Indien uit die definitieve uitslag blijkt dat het beoogde
resultaat geheel werd bereikt, zal het SRK alsnog de
gemaakte kosten vergoeden, zoals omschreven onder
artikel 9 (Vergoeding van kosten).
Indien het beoogde resultaat slechts gedeeltelijk werd
bereikt, zal het SRK deze kosten vergoeden in
verhouding tot het behaalde resultaat.

h. Verzekerde kan geen beroep doen op deze
geschillenregeling indien met goedkeuring van
verzekerde door het SRK reeds een advocaat,
voorzover niet in dienstbetrekking tot het SRK, of andere
rechtens bevoegde deskundige, is ingeschakeld voor
behandeling van de zaak of een advocaat reeds een
advies voor het geschil heeft uitgebracht in het kader
van de geschillenregeling.

13.3 Geschillen over dekking
a. Indien het SRK meent dat de verzekerde ter zake van

de gebeurtenis geen rechten aan deze verzekering kan
ontlenen, kan verzekeringnemer een rechtsvordering
tegen het SRK instellen.

b. Indien de rechter verzekeringnemer in het gelijk stelt, zal
het SRK in dat geval de redelijkerwijs gemaakte kosten,
zoals omschreven onder artikel 9 (Vergoeding van
kosten), betalen.

Artikel 14 Terugbetaling gemaakte kosten
De verzekerde is verplicht de schade te vergoeden die voor
het SRK en/of de maatschappij ontstaat als hij een
verplichting die voortvloeit uit de
verzekeringsovereenkomst niet nakomt of zijn machtiging
tot de behandeling van de aangemelde zaak intrekt,
onverminderd hetgeen overigens in de voorwaarden is
bepaald.

Artikel 15 Vervaltermijn
Alle vorderingen die een verzekerde wegens het niet
(verder) verlenen van rechtsbijstand of het geven van
adviezen tegen het SRK of de maatschappij geldend wenst
te maken, vervallen na één jaar te rekenen vanaf de dag
waarop verzekerde van de weigering kennis kreeg.

Artikel 16 Premiebetaling en terugbetaling
van premie
16.1 Premiebetaling
Verzekeringnemer dient de premie, kosten en
assurantiebelasting vooruit te betalen binnen 30 dagen
nadat zij verschuldigd worden. Indien deze termijn is
verstreken zonder dat de verzekeringnemer heeft betaald
of wanneer de verzekeringnemer weigert het verschuldigde
te voldoen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van
daarna plaatsvindende gebeurtenissen. Een
ingebrekestelling door de maatschappij is daarvoor niet
vereist. De verzekeringnemer dient het verschuldigde
alsnog te betalen. De dekking begint weer na de dag
waarop het verschuldigde door de maatschappij is
ontvangen.

16.2 Terugbetaling van premie
Bij het eindigen van de verzekering heeft de
verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie
over de periode waarover de verzekering niet meer van
kracht is, onder aftrek van administratiekosten.
Er wordt geen premie terugbetaald als de maatschappij de
verzekering beëindigt omdat een verzekerde een
opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken geeft of een
onware opgave doet.

Artikel 17 Herziening van tarieven en
voorwaarden
17.1 Herziening
Indien de maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden
van bepaalde groepen verzekeringen herziet, heeft zij het
recht deze verzekering aan die nieuwe tarieven en/of
voorwaarden aan te passen. De maatschappij zal die
aanpassing vooraf aankondigen.

17.2 Recht van weigering
Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing aan de
nieuwe tarieven en/of voorwaarden te weigeren indien de
aanpassing leidt tot premieverhoging en/of beperking van
de dekking, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit een
wettelijke regeling of bepaling.
Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst te
maken, dient hij de maatschappij daarvan, vóór het einde
van een termijn van één maand na de aangekondigde
datum van aanpassing, schriftelijk kennis te geven. De
verzekering eindigt dan op de aangekondigde datum van
aanpassing, of op het tijdstip van weigering indien de
weigering na die datum plaatsvindt.

17.3 Voortzetting van de verzekering
Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van zijn in
artikel 17.2 (Recht van weigering) bedoelde recht, dan
wordt hij geacht met de aanpassing in te stemmen. In dat
geval wordt de verzekering voortgezet met toepassing van
de nieuwe tarieven en/of voorwaarden.

Artikel 18 Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:
a. door opzegging door verzekeringnemer tegen het einde

van de op het polisblad genoemde geldigheidsduur, mits
de opzegging schriftelijk geschiedt, een termijn van
tenminste twee maanden in acht wordt genomen en de
opzegging niet vóór genoemde einddatum wordt
herroepen;

b. door opzegging door de maatschappij tegen de
premievervaldag, mits de opzegging schriftelijk
geschiedt en daarbij een termijn van tenminste twee
maanden in acht wordt genomen;

c. indien verzekeringnemer de aanpassing van de
verzekering aan nieuwe tarieven en/of voorwaarden
overeenkomstig de regeling genoemd in artikel 17
(Herziening van tarieven en voorwaarden) weigert;

d. zodra verzekeringnemer niet meer werkelijk in
Nederland woont of gevestigd is;

e. door faillissement of overlijden van verzekeringnemer.
Indien het een bedrijf betreft, bij het faillissement, de
verkoop of de opheffing daarvan.

De maatschappij kan de verzekering eveneens schriftelijk
opzeggen:
f. binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor de

maatschappij of het SRK tot een verplichting uit deze



verzekering kan leiden, de maatschappij of het SRK ter
kennis is gekomen;

g. binnen 30 dagen nadat het SRK de rechtsbijstand
krachtens deze verzekering heeft verleend, dan wel
heeft geweigerd;

h. indien voor de maatschappij blijkt dat het risico
onaanvaardbaar hoog is of wordt;

i. indien verzekerde bij de melding of tijdens de
behandeling van de zaak met opzet een onjuiste
voorstelling van zaken heeft gegeven.

De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in
de opzeggingsbrief wordt genoemd. De maatschappij zal in
deze gevallen een opzeggingstermijn in acht nemen van
ten minste 30 dagen.

Artikel 19 Adres
Na aanmelding van een zaak bij het SRK dient verzekerde
er voor zorg te dragen dat zijn juiste adres steeds bij het
SRK bekend is.

Artikel 20 Klachten
20.1
Klachten over het SRK kunnen schriftelijk worden
ingediend bij:

SRK-klachtenbureau
Postbus 3020
2700 LA ZOETERMEER

Het SRK-klachtenbureau bestaat uit een aantal
klachtfunctionarissen.
Een klachtfunctionaris heeft tot taak de klacht te
onderzoeken en af te laten handelen. Hij probeert zo snel
mogelijk met de klager in contact te treden en stuurt binnen
één week daarna een schriftelijke bevestiging van wat er is
besproken, waaronder wie de klacht verder afhandelt en
wanneer klager een inhoudelijke reactie krijgt.

20.2
Klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunt u
schriftelijk indienen bij de directie van Nationale-
Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV en/of bij
de volgende klachteninstituten:
De Ombudsman Schadeverzekering en/of de Raad van
Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf.
Postbus 93560
2509 AN Den Haag.

Artikel 21 Verwerking persoonsgegevens
Na melding van een rechtsbijstandzaak worden uw
persoonsgegevens door SRK Rechtsbijstand verwerkt ten
behoeve van het uitvoeren van de
rechtsbijstandovereenkomst en/of juridische
dienstverlening.
Op deze verwerking door SRK Rechtsbijstand is de
gedragscode van de brancheorganisatie van toepassing.



Artikel 1  Verzekerden

De verzekerden zijn:
1.1 de verzekeringnemer bij de uitoefening van zijn bedrijf
of beroep in Nederland overeenkomstig de op het
polisblad omschreven hoedanigheid;
1.2 de werknemers en de bestuurders van de
verzekeringnemer tijdens de werkzaamheden die zij,
binnen de op het polisblad omschreven hoedanigheid,
voor hem verrichten;
1.3 de (eventueel) in de polis genoemde andere
verzekerden uitsluitend in de op het polisblad
omschreven hoedanigheid;
1.4 de nagelaten betrekkingen van de verzekerden, indien
en voor zover zij een vordering kunnen instellen tot
voorziening in de kosten van levensonderhoud naar
aanleiding van een gebeurtenis waarbij verzekerde is
betrokken en waarvoor krachtens de verzekering
aanspraak op rechtsbijstand bestaat.

De onder 1.1 tot en met 1.3 genoemde verzekerden
moeten ten tijde van de gebeurtenis hun woonplaats in
Nederland hebben.

Artikel 2  Omvang van de dekking

Het SRK verleent overeenkomstig de Algemene
Voorwaarden voor gebeurtenissen die binnen de
geldigheidsduur en buiten de wachttermijn van de
verzekering vallen:

a. rechtsbijstand en geeft juridische adviezen aan
verzekeringnemer;

b. rechtsbijstand aan andere verzekerden dan de
verzekeringnemer, doch alleen voor:
– het verhalen van schade op een wettelijk
aansprakelijke derde ontstaan door een
beschadiging van eigen lijf of goed;

– straf- en tuchtzaken.

Artikel 3  Omschrijving van de dekking

3.1 Juridische adviezen

Het SRK verstrekt verzekeringnemer desgevraagd
juridische adviezen voor juridische geschillen, waaronder
begrepen dreigende geschillen, die verzekeringnemer zelf
betreffen.
Een juridisch advies betreft het beoordelen van de
juridische positie van verzekeringnemer en de mogelijke
oplossing van het geschil op basis van de door hem
schriftelijk verstrekte gegevens.
Voor hetzelfde geschil wordt niet meer dan eenmaal een
advies uitgebracht.

3.2 Wachttermijn

Voor het verlenen van rechtsbijstand of het geven van
juridische adviezen geldt een wachttermijn van drie
maanden.

Deze wachttermijn geldt niet, indien het betreft:

– het verhalen van de schade op degenen die daarvoor
uitsluitend wettelijk aansprakelijk zijn;

– straf- en tuchtzaken;
– een geschil over een schriftelijke overeenkomst welke
eerst na het tot stand komen van de verzekering is
gesloten.

In geval een van een arbeidsrechtelijk geschil met een
statutair directeur, onteigening of de optiedekking
onroerende zaken geldt een wachttermijn van twaalf
maanden.

3.3 Omvang van de dekkingssom

Alle kosten van rechtsbijstand, zoals opgenomen in de
Algemene Voorwaarden, en de kosten van advies en
behandeling door het SRK zijn tot een onbeperkt bedrag
gedekt. Hierop zijn uitgezonderd de kosten van
rechtsbijstand terzake van een arbeidsrechtelijk geschil
met een statutair directeur waarvoor ter zake van de te
maken externe kosten een dekkingssom geldt van
maximaal € 25.000,– per gebeurtenis.

3.4 Cautie/waarborgsom

a. Indien een buitenlandse overheid van een verzekerde
in verband met een gedekte strafzaak cautie (te stellen
zekerheid) eist ter opheffing van een aan verzekerde
opgelegde vrijheidsbeperking, schiet het SRK de
cautie voor tot een bedrag van € 25.000,– per
gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen;

b. Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt
verzekerde het SRK onherroepelijk daarover te
beschikken zodra het weer wordt vrijgegeven en
aanvaardt hij de verplichting zijn volle medewerking te
verlenen tot onverwijlde restitutie aan het SRK;

c. Indien als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling
de gestelde cautie niet of slechts ten dele wordt
vrijgegeven, is verzekerde verplicht het niet vrijgegeven
bedrag onverwijld aan het SRK terug te betalen.

Artikel 4  Verzekeringsgebied

4.1

In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand verleend in
Europa en de niet Europese landen grenzend aan de
Middellandse Zee en dient de rechter van één van deze
landen bevoegd te zijn en het recht van één van deze
landen van toepassing te zijn:
a. verhalen van schade op een wettelijk aansprakelijke
derde ontstaan door een beschadiging van eigen lijf of
goed;

b. strafzaken.

4.2

In alle andere gevallen, alsmede voor het verstrekken van
juridische adviezen, is het verzekeringsgebied Nederland,
is de Nederlandse rechter bevoegd en dient het
Nederlandse, Belgische, Luxemburgse of Duitse recht van
toepassing te zijn.
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Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen.



4.3

Rechtsbijstand wordt verleend binnen het
verzekeringsgebied indien en voor zover de wederpartij
binnen het verzekeringsgebied woonachtig of gevestigd is
en een eventueel vonnis in een land binnen het
betreffende verzekeringsgebied ten uitvoer wordt gelegd.

4.4

Buiten de hiervoor genoemde verzekeringsgebieden
wordt geen rechtsbijstand verleend en worden geen
juridische adviezen verstrekt.

4.5

Procedures voor enig internationaal of supranationaal
rechtscollege komen niet voor dekking in aanmerking.

Artikel 5  Franchise

Verzekerde kan geen rechten aan deze verzekering
ontlenen indien het financiële belang van verzekerde
minder dan € 450,– bedraagt. Deze bepaling geldt niet
voor strafrechtsbijstand en juridische adviezen.

Artikel 6  Uitsluitingen

6.1 Algemene uitsluitingen

Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden
ontleend bij juridische problemen/geschillen die
voortvloeien uit of verband houden met:
6.1.1 financieel onvermogen, schuldsanering, surséance
van betaling of (aanvrage van) faillissement van
verzekerde;
6.1.2 borgtocht, het instaan voor of overnemen van
vorderingen van anderen door cessie, subrogatie of
schuldvernieuwing;
6.1.3 subsidies of in het algemeen geldelijke
overheidsbijdragen en fiscale aangelegenheden,
waaronder mede begrepen successierechten, heffingen,
retributies, bijdragen, leges, invoerrechten, accijnzen en
heffingvrije hoeveelheden (bijvoorbeeld mest- en
melkquote), alsmede de kosten verbonden aan de
inschakeling van fiscaal deskundigen;
6.1.4 vermogensbeheer, waaronder mede begrepen
eigendom, bezit, beheer, aankoop en verkoop met
betrekking tot de effectenhandel (aandelen, obligaties,
pandbrieven), optiebeurs, termijnhandel, valutahandel en
dergelijke;
6.1.5 industriële of intellectuele eigendom zoals octrooi-,
merken-, kwekers-, auteurs- of portretrecht, met
uitzondering van geschillen over de handelsnaam of de
domeinnaam;
6.1.6 het bestrijden van algemeen verbindende
rechtsregels, een bestemmingsplan daaronder niet
begrepen, die een overheidsorgaan heeft vastgesteld of
wil vaststellen;
6.1.7 voor het voeren van een formele procedure zonder
tegenspraak;
6.1.8 een arbeidsrechtelijk, een erfrechtelijk of
familierechtelijk geschil waarin mede in het geding is dat
verzekerde enige financiële deelneming in het verzekerde
bedrijf/beroep heeft of heeft gehad;
6.1.9 incasso van vorderingen uit overeenkomst als aan
het uitblijven van betaling geen juridisch verweer van de
schuldenaar ten grondslag ligt;
6.1.10 juridische problemen/geschillen tussen 
(ex-)maten, (ex-)firmanten, (ex-)vennoten onderling en

verder tussen al diegenen die buiten arbeidsovereen-
komst in het bedrijf/de beroepsuitoefening van
verzekeringnemer (samen)werken.
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden
ontleend:
6.1.11 indien in een strafzaak nog niet tot dagvaarding is
overgegaan, dan wel door betaling van een geldsom
strafvervolging kon/kan worden voorkomen. Dekking over
de periode van voor de dagvaarding wordt ook niet
achteraf verleend;
6.1.12 bij een juridisch geschil over onderhavige
rechtsbijstandverzekering.

6.2 Uitsluitingen met betrekking tot onroerende zaken

Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden
verleend:
6.2.1 voor juridische problemen/geschillen met
betrekking tot andere dan in de polis genoemde
onroerende zaken waar verzekeringnemer zijn
bedrijf/beroep uitoefent;
6.2.2 voor niet in Nederland gelegen onroerende zaken;
6.2.3 bij verhuur of exploitatie van onroerende zaken.

6.3 Uitsluiting met betrekking tot motorrijtuigen en

(lucht)vaartuigen

Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden
ontleend als het een gebeurtenis betreft waarbij een
motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig is betrokken
waarvan verzekerde eigenaar, houder of bestuurder is of
ter zake van het verkrijgen, de (ver)koop, de (ver)huur, het
(uit)lenen en dergelijke van motorrijtuigen, vaartuigen en
luchtvaartuigen.

6.4 Uitsluiting met betrekking tot het oprichten en

instandhouden van het bedrijf/beroep

Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden
ontleend bij juridische problemen/geschillen die
voortvloeien uit of verband houden met het oprichten,
instandhouden, aan- en verkopen, fuseren, samengaan,
overname (ook van een onderdeel of gedeelte) of
beëindiging (als zodanig) van een/het bedrijf, beroep of
instelling, waaronder begrepen beleggingen,
bedrijfsfinancieringen en bedrijfskredieten.

6.5 Uitsluiting met betrekking tot

bedrijfsrechtsbijstand in combinatie met

rechtsbijstand particulieren/motorrijtuigenrechtsbijstand
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden
ontleend als zich een geschil voordoet tussen een
verzekerde krachtens deze
bedrijfsrechtsbijstandverzekering enerzijds en een
verzekerde krachtens de rechtsbijstand particulieren of
(bedrijfs)motorrijtuigenrechtsbijstand op dezelfde polis
anderzijds, of als er tussen deze verzekerden, al dan niet
op dezelfde voorwaarden, tegenstrijdige belangen
bestaan.

6.6 Uitsluiting behoudens juridisch advies

Geen rechten aan deze verzekering, behoudens juridisch
advies, kunnen worden ontleend voor het voeren van
verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad of
daarvoor in de plaats komende regresacties.

Artikel 7  Optiedekking onroerende zaken

In afwijking van artikel 6.2.1 (Uitsluitingen met betrekking
tot onroerende zaken) kan verzekeringnemer ook terzake
van andere dan in de polis genoemde onroerende zaken,



waarvan hij bij het aangaan van de verzekering/bij
wijziging van de polis nog geen eigenaar, bezitter of
houder was, rechten aan deze verzekering ontlenen – met
inachtneming van de overige bepalingen uit deze
verzekering –, mits deze onroerende zaken voor de eigen
bedrijfs-/beroepsuitoefening zijn bestemd en terstond na
de ingebruikneming bij de maatschappij opgegeven
worden en de daarvoor te berekenen extra premie wordt
betaald.
Voorzover het een gebeurtenis betreft die verband houdt
of voortvloeit uit een overeenkomst tot aanneming van
werk terzake van nieuwbouw en/of verbouw is deze
dekking van toepassing indien de aanneemsom maximaal
¤ 100.000,– (inclusief BTW) bedraagt, mits de
overeenkomst schriftelijk is aangegaan en daarop een
arbitraal beding van toepassing is.

Artikel 8  Risicowijziging

Indien het risico verbonden aan de verzekerde
hoedanigheid zich in de loop van van een
verzekeringsjaar wijzigt is de verzekering voor een met
het risico verband houdende gebeurtenis pas van kracht
nadat daarover een aanvullende overeenkomst is
gesloten.
Van risicowijziging is in ieder geval sprake bij:
– wijziging van de verzekerde hoedanigheid en/of
– wijziging van de rechtsvorm van het verzekerd
bedrijf/beroep en/of

– uitbreiding van het bedrijf bijvoorbeeld door fusie met,
samengaan met of overname van een
(onderdeel/gedeelte van een) ander bedrijf en/of

– bedrijfsuitoefening op een ander (risico-)adres dan in
de polis genoemd en/of

– wijziging van eigenaar van het verzekerd bedrijf en/of
– verkoop van (een onderdeel/gedeelte van) het
bedrijf/beroep.

Artikel 9  Naverrekening

9.1 Jaarlijkse naverrekening

Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien hiernaar

wordt verwezen op het polisblad.

De premie die op het polisblad staat, is slechts een
voorlopige. Verzekeringnemer is verplicht binnen vijf
maanden na het einde van ieder verzekeringsjaar de
maatschappij de inlichtingen te verschaffen die zij nodig
heeft om de definitieve premie vast te stellen. Indien hij
hieraan niet voldoet, heeft de maatschappij het recht de
definitieve premie vast te stellen op 150% van de
voorlopige premie over dat jaar, of zoveel meer als de
maatschappij op grond van haar gegevens toekomt. De
maatschappij is verplicht verzekeringnemer terug te
betalen als de definitieve premie lager is;
verzekeringnemer is verplicht bij te betalen als de
definitieve premie hoger is.

Voorts zal de verzekeraar naar aanleiding van de
verstrekte gegevens beoordelen of de polis nog onder
dezelfde voorwaarden voortgezet kan worden. Zonodig
zal de verzekeraar een aangepaste polis toezenden.

9.2 Driejaarlijkse premieherziening

Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien hiernaar

wordt verwezen op het polisblad.

Verzekeringnemer is verplicht binnen vijf maanden na
ieder derde verzekeringsjaar de maatschappij de
inlichtingen te verschaffen die zij nodig heeft om de
jaarpremie per eerstkomende premievervaldag opnieuw
vast te stellen.
Indien hij hieraan niet voldoet, heeft de maatschappij het
recht een nieuwe jaarpremie vast te stellen op 150% van
de dan geldende jaarpremie, of zoveel meer als de
maatschappij op grond van haar gegevens toekomt.
Mocht een wijziging in de bedrijfsomvang daartoe
aanleiding geven, dan heeft de maatschappij te allen tijde
het recht de jaarlijkse naverrekenprocedure van
toepassing te verklaren, zoals vermeld in artikel 9.1
(Jaarlijkse naverrekening).

Voorts zal de verzekeraar naar aanleiding van de
verstrekte gegevens beoordelen of de polis nog onder
dezelfde voorwaarden voortgezet kan worden. Zonodig
zal de verzekeraar een aangepaste polis toezenden.



P.Z. 9 - Perfect zakenverzekering (Euro) 

  
Wegwijzer zie 

artikel 
• Begripsomschrijvingen 1 
• Omschrijving van de dekking 2 t/m 6 
• Uitsluitingen 7 
• Verplichtingen van verzekerde bij schade 8 
• Vaststelling schade 9/10 
• Onderverzekering 11 
• Uitkering / betaling 12/13 
• Betaling en terugbetaling van premie 17/18 
• Herziening van tarieven en/of voorwaarden 19 t/m 

21 
• Wijziging van het risico 22 t/m 

24 
• Begin en einde van de verzekering 25/26 
• Bekendheid 27 
• Nadere omschrijvingen 28 t/m 

35 
 
 
Algemene polisvoorwaarden 
 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1 Begrippen 
 
1.1 Maatschappij 
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 
 
1.2 Verzekeringnemer 
Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld. 
 
1.3 Verzekerde 
De verzekerden zijn:  

- verzekeringnemer; 
- elke persoon met wie verzekeringnemer in duurzaam gezinsverband samenwoont; 
- elke andere persoon, voor zover dit uit het polisblad blijkt; 
- elke andere persoon die een financieel belang heeft bij het in de polis omschreven bedrijf, 

beroep of de activiteit, zoals door aandeelhouderschap, mede-eigendom of investering 
(niet financieringsinstellingen of leveranciers). 

 
1.4 Inventaris 
Al hetgeen dient tot uitoefening van het bedrijf, het beroep of de activiteit, zoals in de polis 
omschreven, met inbegrip van bromfietsen, antennes, zonweringen, lichtreclames en 
standaardprogrammatuur. 
 
Niet als inventaris worden beschouwd:  

a. gebouwen, inboedel, goederen en huurdersbelang; 
b. geld en geldswaardig papier; 
c. andere motorrijtuigen dan bromfietsen; 
d. caravans, aanhangwagens en vaartuigen; 
e. losse onderdelen en accessoires bij het onder c. en d. genoemde. 

 
1.5 Goederen 
Goederen van het bedrijf, het beroep of de activiteit, zoals in de polis omschreven, zijn:  

- grond- en hulpstoffen; 
- halffabrikaten; 
- eindprodukten die voor verkoop zijn bestemd; 
- goederen in bewerking; 
- emballage. 



 
1.6 Standaardprogrammatuur 
Uit voorraad geleverde programmatuur inclusief de dragers waarop deze programmatuur is 
vastgelegd. 
 
1.7 Geld en geldswaardig papier 
Onder geld wordt verstaan gemunt geld en bankbiljetten, zowel in Nederlandse als buitenlandse 
valuta, dienende tot wettig betaalmiddel. 
Onder geldswaardig papier te verstaan alle papier waaraan in het maatschappelijk verkeer een 
zekere geldswaarde wordt toegekend, met inbegrip van (kas)cheques, betaalkaarten en 
creditcards. 
 
1.8 Huurdersbelang 
Het belang dat verzekerde als huurder heeft bij dat gedeelte van het gebouw waarin de verzekerde 
zaken zich bevinden, ter zake van de voor zijn rekening aangebrachte veranderingen, 
verbeteringen en uitbreidingen, zoals centrale verwarming-, keuken- en sanitaire installaties, 
betimmeringen, parketvloeren, schuurtjes en schuttingen. 
 
1.9 Bereddingskosten 
Kosten die verzekerde heeft gemaakt bij of na een gedekte gebeurtenis om schade aan de 
verzekerde zaken door die gebeurtenis te voorkomen of te verminderen. 
 
1.10 Noodvoorziening 
De redelijkerwijs noodzakelijke voorlopige voorziening bij of na een gedekte gebeurtenis 
aangebracht ten behoeve van de verzekerde zaken in afwachting van definitief herstel van de door 
die gebeurtenis ontstane schade aan de verzekerde zaken. 
 
1.11 Opruimingskosten 
Uitsluitend de niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van wegruimen en/of afbraak van 
bovengronds aanwezige verzekerde zaken op de lokatie van verzekerde en op de direkte 
belendingen van die lokatie voor zover deze wegruiming en/of afbraak het noodzakelijke gevolg is 
van een door de polis gedekte schade. 
 
1.12 Nieuwwaarde 
Het bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit te verkrijgen. 
 
1.13 Dagwaarde 
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of 
slijtage. 
 
1.14 Marktwaarde 
Het bedrag dat nodig is voor de aankoop van naar soort en kwaliteit gelijkwaardige zaken, 
vermeerderd met de gemaakte kosten. 
 
1.15 Braak 
Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door verbreking, met zichtbare beschadiging van 
afsluitingen. 
 
 
Hoofdstuk 2 Omschrijving van de dekking 
 
Artikel 2 Verzekerd belang 
 
Het belang dat de in artikel 1.3 genoemde verzekerden hebben bij de in de polis omschreven zaken 
en kosten. 
 
Huurdersbelang valt ook onder deze verzekering en de verzekerde som voor de inventaris, tenzij 
dit belang afzonderlijk is verzekerd. 
 
Artikel 3 Omvang van de dekking 
 
Deze verzekering dekt materiële schade aan de in de polis omschreven zaken:  

a. in het gebouw door een onder artikel 4 vermelde gedekte gebeurtenis; 
b. op andere plaatsen zoals vermeld onder artikel 5. 

 



Artikel 4 Gedekte gebeurtenissen 
 
4.1 Brand 
Brand, zoals vermeld in de 'Nadere omschrijvingen'. 
 
4.2 Brandblussing 
 
4.3 Blikseminslag 
Blikseminslag, zoals vermeld in de 'Nadere omschrijvingen'. 
 
4.4 Ontploffing 
Ontploffing, zoals vermeld in de 'Nadere omschrijvingen'. 
 
4.5 Luchtverkeer 
Luchtverkeer, zoals vermeld in de 'Nadere omschrijvingen'. 
 
4.6 Storm 
Hieronder te verstaan de windkracht bij een windsnelheid van ten minste veertien meter per 
seconde. 
 
4.7 Neerslag 
Neerslag (waaronder te verstaan regen, sneeuw, hagel of smeltwater):  

- onvoorzien het gebouw binnengedrongen als gevolg van lekkage (of overlopen) van 
daken, balkons en dergelijke, dakgoten of afvoerpijpen daarvan en/of 

- onvoorzien gestroomd uit binnenshuis aanwezige afvoerpijpen van daken, balkons en 
dergelijke of dakgoten. 

 
Niet gedekt is schade:  

- door neerslag op andere wijze binnengedrongen, zoals via de begane grond, via de 
openbare weg of ondergronds; 

- door riool- of grondwater; 
- als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw. 

 
4.8 Water/stoom 
Water of stoom, onvoorzien gestroomd uit een waterleiding-, centrale verwarming-, 
airconditioning- of sprinklerinstallatie of uit op deze installaties aangesloten leidingen en/of 
toestellen, alsmede water overgelopen uit deze installaties en/of toestellen. 
 
Niet gedekt is schade door water afkomstig uit de openbare riolering, ook indien dit via 
afvoerpijpen, sanitaire en/of andere toestellen het gebouw is binnengedrongen. 
 
4.9 Aquarium 
Water, onvoorzien gestroomd uit een aquarium. 
 
Ook gedekt is schade:  

- aan de inhoud van het aquarium; 
- aan het aquarium zelf door breuk. 

 
4.10 Olie 
Olie, onvoorzien gestroomd uit een op een schoorsteen aangesloten verwarminginstallatie met 
bijbehorende leidingen en tanks. 
 
4.11 Rook/roet 
Rook of roet, plotseling uitgestoten door een op een schoorsteen van het gebouw aangesloten 
verwarminginstallatie. 
 
4.12 Diefstal/vandalisme 
Diefstal of poging daartoe en vandalisme, in alle gevallen mits gepleegd door iemand die het 
gebouw is binnengedrongen door middel van braak. 
 
4.13 Gewelddadige beroving/afpersing 
 
4.14 Aanrijding/aanvaring 
Aanrijding of aanvaring van een gebouw. 
 



4.15 Afgevallen/uitgestroomde lading 
Afgevallen of uitgestroomde lading van voer- of vaartuigen na aanrijding of aanvaring. 
 
4.16 Breuk ruiten/glas 
Breuk van: 
- ruiten; 
- glas van toonbanken, vitrines, legplaten of spiegels. 
 
Niet gedekt is schade: 
- aan het glas zelf; 
- aan op het glas aangebrachte belettering, reclame en dergelijke. 
 
4.17 Kranen/heistellingen 
Omvallen van kranen of heistellingen. 
 
4.18 Rellen/relletjes/opstootjes 
Hieronder te verstaan incidentele geweldmanifestaties. 
 
4.19 Nutslevering 
Storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas als gevolg van het getroffen worden van 
elektriciteitscentrale, waterleiding- of gasdistributiebedrijf (inclusief tussenstations, 
transformatorhuizen en dergelijke) door een onder artikel 4.1 t/m 4.18 gedekte gebeurtenis, mits 
die storing langer dan zes uur achtereen duurt. 
 
Deze dekking geldt ook voor zich tussen de stations en de bij verzekerde in gebruik zijnde 
gebouwen bevindende leidingen, afsluiters en/of reduceerkasten voor gaslevering (niet voor pijpen, 
leidingen, hoogspanningsmasten en kabels voor elektriciteits- of waterlevering). 
 
Het in artikel 4 vermelde geldt ook als de gedekte gebeurtenissen het gevolg zijn van eigen gebrek 
van de verzekerde zaken. 
 
Artikel 5 Dekking op andere plaatsen 
 
5.1 Bijgebouwen/gemeenschappelijke ruimten 
In bij het gebouw behorende bijgebouwen en binnenshuis aanwezige gemeenschappelijke 
(berg)ruimten tegen alle gedekte gebeurtenissen, maar voor wat betreft diefstal of poging daartoe 
en vandalisme alleen indien men de desbetreffende ruimte door braak is binnengedrongen. 
 
5.2 Automaten/terrein 
In automaten, vitrines en eilandetalages aan of nabij het gebouw, alsmede op het terrein, onder 
afdaken en aan de buitenkant van het gebouw tegen alle gedekte gebeurtenissen. 
 
Niet gedekt is schade door storm, neerslag, diefstal of poging daartoe en vandalisme. Dit is ook 
van toepassing voor schade aan zonweringen, antennes en lichtreclames. 
 
5.3 Huurdersbelang 
Huurdersbelang is op de in artikel 5.2 genoemde plaatsen gedekt tegen alle gedekte 
gebeurtenissen. 
Op elke verschuldigde vergoeding van schade hieraan door storm is een eigen risico van €.227,- 
van toepassing, tenzij uit het polisblad anders blijkt. 
 
5.4 Elders in Nederland 
Elders in Nederland, gedurende een periode van drie achtereenvolgende maanden, indien het 
zaken betreft die binnen genoemde periode na overbrenging vanaf het op het polisblad genoemde 
adres, respectievelijk na aanschaf, naar dit adres zullen worden (terug)gebracht: 

a. in gebouwen (geen strandpaviljoens) tegen alle gedekte gebeurtenissen, maar voor wat 
betreft diefstal of poging daartoe en vandalisme alleen indien men het gebouw door 
braak is binnengedrongen; 

.  
b. op andere plaatsen, zoals in de open lucht, in tenten, strandpaviljoens, voer- en 

vaartuigen, caravans en aanhangwagens alleen tegen brand, brandblussing, 
blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer, gewelddadige beroving en afpersing, zoals 
vermeld in artikel 4. 



 
Artikel 6 Dekking boven de verzekerde som 
 
Zonder maximum: 
 
6.1 bereddingskosten; 
 
6.2 expertisekosten voor vaststelling van schade en kosten. 
 
Tot ten hoogste 10% van de verzekerde som voor elk onderdeel 6.3 t/m 6.9.c afzonderlijk: 
 
6.3 kosten van tuinaanleg en beplanting behorende bij het gebouw tegen alle gedekte 
gebeurtenissen, met uitzondering van storm, neerslag, diefstal of poging daartoe en vandalisme; 
 
6.4 kosten van vervoer en opslag van de verzekerde zaken als gevolg van een onder artikel 4 
gedekte gebeurtenis; 
 
6.5 opruimingskosten; 
 
6.6 kosten van noodvoorzieningen; 
 
6.7 zaken van derden (van dezelfde soort als de op het polisblad vermelde zaken) in het gebouw 
tegen alle gedekte gebeurtenissen, maar alleen indien en voor zover verzekerde een schade 
daaraan voor zijn rekening heeft genomen; 
 
6.8 kosten, voor zover deze voor rekening van verzekerde zijn, van herstel of vervanging van 
apparaten en/of installaties van openbare (nuts)bedrijven in het gebouw op dezelfde voorwaarden 
als de verzekerde zaken; 
 
6.9 kosten, voor zover deze voor rekening van verzekerde als huurder van het gebouw zijn van:  

a. herstel of vervanging van behang, witwerk, schilderwerk en betimmeringen van het 
gebouw als gevolg van schade door een onder artikel 4 gedekte gebeurtenis; 

b. herstel van schade aan het gebouw als gevolg van braak of een poging daartoe; 
c. opsporing en herstel van een defect aan een waterleiding-, centrale verwarming-, 

airconditioning- of sprinklerinstallatie of aan op deze installaties aangesloten leidingen 
en/of toestellen, inclusief het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan het 
gebouw indien dat defect is ontstaan door het springen door vorst. 

 
Tot een maximum van €.908,- voor elk onderdeel 6.10 en 6.11 afzonderlijk: 
 
6.10 geld en geldswaardig papier van verzekerde en van derden onder berusting, op dezelfde 
voorwaarden als de inventaris en goederen, voor zover door de daardoor ontstane schade geen 
aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding krachtens een vergoedingsregeling van uitgevende 
instanties of uit anderen hoofde. 
Indien voor gebruik van geldswaardig papier voorschriften zijn uitgevaardigd door de uitgevende 
instanties, bestaat uitsluitend recht op schadevergoeding indien deze voorschriften zijn nageleefd. 
 
6.11 acceptatie van vals geld en geldswaardig papier (niet acceptatie van ongedekte cheques) in 
het bedrijf, het beroep of de activiteit van verzekerde. 
 
Artikel 7 Uitsluitingen 
 
De verzekering biedt geen dekking voor schade: 
.  

a. door atoomkernreacties, molest, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming, 
zoals vermeld in de 'Nadere omschrijvingen'; schade door brand en ontploffing als gevolg 
van overstroming is echter wel gedekt; 

.  
b. door water, gestroomd uit de sprinklerinstallatie, als gevolg van: 

- reparatie of wijziging van het gebouw of van de installatie;  
- gebrek in constructie of aanleg van de installatie;  
- uitvoering van een last van de overheid;  
- omstandigheden die geacht kunnen worden aan verzekerde bekend te zijn;  



.  
c. aan enig belang ten behoeve waarvan een speciale verzekering, zoals een glas- of 

elektronikaverzekering, is gesloten, ongeacht op welk tijdstip; 
.  

d. aan enig belang van een ander dan verzekerde waarvoor door de betrokken bezitter zelf 
een verzekering is gesloten; 

.  
e. als gevolg van misbruik van een pasje met pincode; 

.  
f. als gevolg van het geheel of gedeeltelijk wissen of verloren gaan van 

computerbestanden, tenzij afzonderlijk verzekerd; 
.  

g. als gevolg van door de lucht getransporteerde verontreinigende en/of bederf 
veroorzakende stoffen van elders; 

.  
h. hoe ook ontstaan, indien verzekerde met betrekking tot de melding en/of behandeling 

van deze schade opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware 
opgave doet. 

 
 
Hoofdstuk 3 Schade 
 
Artikel 8 Verplichtingen van verzekerde 
 
Verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de polis verplicht: 
.  

a. de maatschappij zo spoedig mogelijk kennis te geven van iedere gebeurtenis, waaruit 
voor de maatschappij een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan; 

.  
b. de maatschappij zo spoedig mogelijk alle van belang zijnde gegevens en bescheiden te 

verstrekken; 
.  

c. in geval van diefstal of poging daartoe, vandalisme, gewelddadige beroving, afpersing of 
acceptatie van vals geld en geldswaardig papier onmiddellijk aangifte bij de politie te 
doen; 

.  
d. desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring omtrent de 

oorzaak, toedracht en omvang van de schade aan de maatschappij te overleggen; 
.  

e. de aanwijzingen van de maatschappij stipt op te volgen; 
.  

f. zijn volle medewerking aan de schaderegeling te geven en zich te onthouden van alles 
wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden. 

 
Artikel 9 Vaststelling door expert 
 
De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en kosten worden in overleg met 
verzekeringnemer door een door de maatschappij benoemde expert vastgesteld. 
 
Indien door de maatschappij of verzekeringnemer vaststelling van de schadeomvang door twee 
experts wordt gewenst, benoemen zij elk een expert. Voor het geval van verschil benoemen de 
twee experts samen een derde expert, die binnen de grenzen van de door hen vastgestelde cijfers 
de bindende vaststelling zal verrichten. 
 
Artikel 10 Vaststelling omvang 
 
10.1 De omvang van de schade wordt, behoudens het in artikel 10.5 bepaalde, vastgesteld op het 
verschil tussen de waarde onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de gebeurtenis, met inachtneming 
van het in artikel 10.2 t/m 10.4 vermelde. 
 
10.2 Inventaris 
 
Voor inventaris wordt uitgegaan van: 
.  



a. de nieuwwaarde indien: 
- verzekering naar nieuwwaarde uit het polisblad blijkt èn  
- verzekerde niet reeds vóór de schade het voornemen had het bedrijf te beëindigen 

èn 
 

- tot voortzetting van het bedrijf en ook tot heraanschaffing dan wel herstel wordt 
overgegaan èn 

 

- verzekerde van voortzetting en heraanschaffing dan wel herstel binnen één jaar na 
de schadedatum schriftelijk mededeling heeft gedaan en uitvoering daarvan binnen 
drie jaar na bedoelde datum wordt gerealiseerd; 

 

.  
b. de dagwaarde indien: 

- het hiervoor genoemde niet geldt;  
- het zaken betreft waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de 

nieuwwaarde; 
 

- het zaken betreft die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;  
- het gaat om bromfietsen en voor zover meegedekt overige motorrijtuigen, 

caravans, aanhangwagens en vaartuigen, alsmede losse onderdelen en accessoires. 
 

 
10.3 Goederen 
Voor goederen wordt uitgegaan van de marktwaarde, waarbij rekening zal worden gehouden met 
een eventuele waardevermindering door bijvoorbeeld beschadiging of incourantheid. 
 
10.4 Antiek 
Voor zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde wordt uitgegaan van deze waarde. 
 
10.5 Herstel 
Indien beschadigde zaken voor herstel vatbaar zijn, wordt de schade vastgesteld op het bedrag 
van de herstelkosten, verhoogd met een door de schade veroorzaakte en door de reparatie niet 
opgeheven waardevermindering, maar niet hoger dan het overeenkomstig artikel 10.1, 10.2, 10.3 
of 10.4 vastgestelde bedrag. 
 
Artikel 11 Onderverzekering 
 
Indien de verzekerde som lager is dan de waarde waarvan wordt uitgegaan bij de schaderegeling, 
vindt vergoeding van de vastgestelde schade en kosten plaats in de verhouding van de verzekerde 
som tot die waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis en tot de toepasselijke maxima. 
 
De expertisekosten voor vaststelling van schade en kosten worden ook in het geval van 
onderverzekering volledig vergoed. 
 
Indien sommige zaken te laag en andere te hoog verzekerd zijn, zullen de overschotten ten goede 
komen aan de te laag verzekerde zaken waarvoor een zelfde of lagere premienotering geldt en wel 
naar verhouding van de tekorten. 
 
Artikel 12 Uitkering 
 
De maatschappij heeft het recht na vaststelling van de schade aan inventaris naar nieuwwaarde 
eerst een uitkering te doen van 50% van de naar nieuwwaarde berekende schadevergoeding, dan 
wel van 100% van de naar dagwaarde berekende schadevergoeding indien dit minder is; de 
uitkering van het eventuele restant zal plaatsvinden nadat door verzekerde voldoende is 
aangetoond dat tot voortzetting van het bedrijf wordt of is overgegaan en heraanschaffing dan wel 
herstel heeft plaatsgevonden, met dien verstande dat de totale schade-uitkering niet meer zal 
bedragen dan de daarvoor werkelijk bestede kosten. 
 
Indien verzekerde recht heeft op schadevergoeding berekend naar dagwaarde, wordt de aldus 
berekende schadevergoeding in één termijn uitgekeerd. 
 
Artikel 13 Betaling 
.  

a. De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen vier weken na ontvangst 
door de maatschappij van alle noodzakelijke gegevens. 
De maatschappij is niet eerder dan na verloop van genoemde termijn tot nakoming van 
haar verplichting tot betaling van de schadevergoeding gehouden. 

.  



b. Bij schade aan zaken van derden kan de maatschappij rechtstreeks aan deze derden 
betalen. 

 
Artikel 14 Andere verzekeringen 
 
De schadevergoeding die krachtens deze polis ten laste van de maatschappij komt, wordt door 
haar voldaan, ook al zou zij zich kunnen beroepen op wettelijke bepalingen die leiden tot 
vermindering van haar aansprakelijkheid wegens elders lopende verzekeringen. 
Verzekerde is dan echter verplicht zijn rechten jegens de andere verzekeraars tot het beloop van 
die vermindering desgevraagd aan de maatschappij over te dragen. 
 
Artikel 15 Verjaring 
 
Indien aanmelding van een gebeurtenis, waaruit voor de maatschappij een verplichting tot 
schadevergoeding kan ontstaan, niet plaatsvindt binnen drie jaar na het moment waarop 
verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van die gebeurtenis, vervalt elk recht op 
schadevergoeding hiervoor. 
 
Artikel 16 Vervaltermijn 
 
Heeft de maatschappij een (aanbod van) betaling gedaan bij wijze van finale afdoening of een 
schade definitief afgewezen, dan kan verzekerde dit standpunt aanvechten binnen een jaar nadat 
hij hiervan op de hoogte is gesteld. 
Na dit jaar vervalt ieder recht ten opzichte van de maatschappij ter zake van die gebeurtenis. 
 
 
Hoofdstuk 4 Betaling en terugbetaling van premie 
 
Artikel 17 Betaling 
 
Verzekeringnemer dient de premie, kosten en assurantiebelasting vooruit te betalen binnen 30 
dagen nadat zij verschuldigd worden. 
De verzekering is niet van kracht voor gebeurtenissen, die plaatsvinden:  

- nadat de hierboven vermelde termijn van 30 dagen is verstreken zonder dat de premie, 
kosten en assurantiebelasting zijn betaald; 

- indien verzekeringnemer weigert de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen. 
Nadere ingebrekestelling door de maatschappij is daarbij niet nodig. Verzekeringnemer blijft 
verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen. 
De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag, waarop de 
premie, kosten en assurantiebelasting door de maatschappij zijn ontvangen. 
 
Artikel 18 Terugbetaling 
 
Bij het eindigen van de verzekering heeft verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie 
over de periode waarvoor de verzekering niet meer van kracht is, onder aftrek van 
administratiekosten. 
 
 
Hoofdstuk 5 Herziening van tarieven en/of voorwaarden 
 
Artikel 19 Herziening 
 
Indien de maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als 
deze herziet, heeft zij het recht deze verzekering aan die nieuwe tarieven en/of voorwaarden aan 
te passen. 
De maatschappij zal, indien zij van dit recht gebruik wenst te maken, de aanpassing vooraf 
aankondigen. 
 
Artikel 20 Recht van weigering 
.  

a. Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing aan de nieuwe tarieven en/of 
voorwaarden te weigeren indien de aanpassing leidt tot premieverhoging en/of beperking 
van de dekking, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit een wettelijke regeling of 
bepaling. 



.  
b. Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst te maken, dient hij de 

maatschappij daarvan, vóór het einde van een termijn van één maand na de 
aangekondigde datum van aanpassing, schriftelijk kennis te geven. 
De verzekering eindigt dan op de aangekondigde datum van aanpassing, of op het 
tijdstip van weigering indien de weigering na die datum plaatsvindt. 

 
Artikel 21 Voortzetting van de verzekering 
 
Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van zijn in artikel 20 bedoelde recht, dan wordt hij 
geacht met de aanpassing in te stemmen. In dat geval wordt de verzekering voortgezet met 
toepassing van de nieuwe tarieven en/of voorwaarden. 
 
 
Hoofdstuk 6 Wijziging van het risico 
 
Artikel 22 Risicowijziging 
 
Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, 
schriftelijk aan de maatschappij kennis te geven van: 
.  

a. verhuizing/overbrenging van de verzekerde zaken naar een ander adres; 
.  

b. wijziging van gebruik, bouwaard of dekking van het gebouw waarin de verzekerde zaken 
zich bevinden, zoals op het polisblad omschreven; 

.  
c. het feit dat het gebouw 

- geheel of grotendeels leeg komt te staan en/of  
- buiten gebruik is gedurende een aaneengesloten periode die (naar verwachting) 

langer dan twee maanden zal duren en/of 
 

- geheel of gedeeltelijk wordt gekraakt,  
 
tenzij verzekeringnemer aannemelijk maakt dat hij van het optreden van een van de genoemde 
wijzigingen niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. 
 
Artikel 23 Voortzetting na risicowijziging 
.  

a. De verzekering wordt op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde premie voortgezet, 
tenzij de maatschappij binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving als 
bedoeld in artikel 22 verzekeringnemer bericht gebruik te maken van haar recht de 
verzekering niet op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde premie voort te zetten. 

.  
b. De verzekering eindigt dan één maand na de mededeling hiervan door de maatschappij, 

tenzij partijen voortzetting van de verzekering op nieuwe voorwaarden en/of tegen 
gewijzigde premie overeenkomen. 
Zolang de verzekering niet is geëindigd, alsmede zolang voortzetting niet is 
overeengekomen, blijft de oorspronkelijke dekking ongewijzigd van kracht. 

.  
c. In geval van verhuizing/overbrenging van de verzekerde zaken naar een ander adres is 

gedurende genoemde periode van twee maanden schade door diefstal of poging daartoe 
en vandalisme echter uitsluitend gedekt indien men het gebouw van buitenaf door braak 
is binnengedrongen. 

 
Artikel 24 Opschorting na risicowijziging 
.  

a. Verzuimt verzekeringnemer tijdig aan de maatschappij kennis te geven volgens het in 
artikel 22 bepaalde, dan wordt onmiddellijk na het verstrijken van de daarin genoemde 
termijn van twee maanden de dekking opgeschort, tenzij de verzekering ook na 
kennisgeving op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde of lagere premie zou zijn 
voortgezet. 
Verzekeringnemer blijft ook in het geval van opschorting verplicht de premie, kosten en 
assurantiebelasting te voldoen. 
 
Indien de maatschappij de verzekering zou hebben voortgezet op andere voorwaarden 



en/of tegen een hogere premie, dan wordt de dekking hiervoor van kracht onmiddellijk 
nadat partijen voortzetting op nieuwe voorwaarden en/of tegen gewijzigde premie zijn 
overeengekomen. 

.  
b. Indien schade ontstaat terwijl de dekking is opgeschort, zal, op voorwaarde dat 

voortzetting alsnog is overeengekomen, worden gehandeld alsof de dekking volgens de 
nieuwe voorwaarden reeds ten tijde van de schade van kracht was; de eventuele schade-
uitkering zal dan echter worden berekend in dezelfde verhouding als de vóór de 
opschorting geldende premie staat tot de ná de aanpassing geldende premie als die 
hoger is. 

 
Het in dit hoofdstuk bepaalde kan niet tot verlenging van de overeenkomst of tot beperking van de 
mogelijkheid tot beëindiging uit anderen hoofde leiden. 
 
 
Hoofdstuk 7 Begin en einde van de verzekering 
 
Artikel 25 Tijdstip 
 
Het tijdstip van begin en einde van de verzekering is op de ingangsdatum respectievelijk op de 
afloopdatum des middags twaalf uur. 
 
Artikel 26 Einde van de verzekering 
 
De verzekering eindigt: 
.  

a. door opzegging door verzekeringnemer tegen het einde van de op het polisblad 
genoemde verzekeringstermijn, mits de opzegging schriftelijk aan de maatschappij 
geschiedt, een termijn van ten minste twee maanden in acht wordt genomen en de 
opzegging niet vóór genoemde einddatum wordt herroepen; 

.  
b. door opzegging door de maatschappij tegen de premievervaldag, mits de opzegging 

schriftelijk geschiedt en daarbij een termijn van ten minste twee maanden in acht wordt 
genomen; 

.  
c. zodra het verzekerd belang door verkoop of op andere wijze is overgegaan. Zolang 

echter de nieuwe belanghebbende zelf nog geen verzekering voor dit belang heeft 
gesloten, wordt de verzekering ongewijzigd voortgezet ten behoeve van de nieuwe 
belanghebbende, maar uiterlijk tot de eerstvolgende premievervaldag, tenzij de 
maatschappij met de nieuwe belanghebbende overeenkomt de verzekering, eventueel in 
gewijzigde vorm, ook daarna voort te zetten; 

.  
d. zodra verzekerde het bedrijf, het beroep of de activiteit, zoals in de polis omschreven, 

buiten Nederland gaat uitoefenen; 
.  

e. indien verzekeringnemer de aanpassing van de verzekering aan nieuwe tarieven en/of 
voorwaarden overeenkomstig de regeling genoemd onder hoofdstuk 5 weigert of indien 
zich een geval van beëindiging als geregeld onder hoofdstuk 6 voordoet; 

.  
f. zodra verzekerde met betrekking tot de melding en/of behandeling van een schade 

opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware opgave doet en de 
maatschappij op grond hiervan de verzekering opzegt. 

 
 
Hoofdstuk 8 Bekendheid 
 
Artikel 27 Bekendheid 
 
De maatschappij acht zich voldoende bekend met ligging, bouwaard, dekking, inrichting, 
omschreven gebruik en belendingen van het gebouw waarin de inventaris en goederen zich 
bevinden, zoals die waren 
- ten tijde van het aangaan van de verzekering of 
- bij voortzetting van de verzekering na risicowijziging. 
 



 
Hoofdstuk 9 Nadere omschrijvingen 
 
Artikel 28 Brand 
 
Hieronder te verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur 
buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. 
 
Zo is onder andere geen brand: 
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; 
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 
 
Artikel 29 Blikseminslag 
 
Hieronder te verstaan het inslaan van bliksem op de lokatie waar de verzekerde zaken hiertegen 
zijn gedekt. 
 
Zo is geen blikseminslag schade door overspanning of inductie zonder waarneembare sporen van 
inslag op die lokatie. 
 
Artikel 30 Ontploffing 
 
Onder schade door ontploffing te verstaan gehele of gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk 
veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met 
inachtneming van het hierna bepaalde. 
 
Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een 
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich 
daarin bevindende gassen of dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en 
onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld 
werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan, dat door het uitstromen van gas, damp of 
vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat 
eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat 
ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn 
geweest van gassen of dampen die door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of 
dampvormige stoffen, of van een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. 
 
In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken door ontploffing is tevens 
gedekt de schade aan de verzekerde zaken welke als een gevolg van die vernieling moet worden 
aangemerkt. 
 
In geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken door ontploffing is mede gedekt 
de schade aan de verzekerde zaken welke als gevolg van de nabijheid van die vernieling moet 
worden aangemerkt. 
 
Noot: De tekst van deze clausule en van de daarbij behorende toelichting is door de Vereniging van 
Brandassuradeuren in Nederland op 5.april.1982 onder nummer 275/82 ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd. 
 
Artikel 31 Luchtverkeer 
 
Onder schade door luchtverkeer te verstaan schade door het getroffen worden door of het 
ontploffen van: 
.  

a. hetzij een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig; 
.  

b. hetzij een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, hieruit geworpen of hieruit gevallen 
projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp; 

.  
c. hetzij enig ander voorwerp dat getroffen is door enig voorwerp als onder a. en b. 

genoemd. 
 
Artikel 32 Atoomkernreacties 



.  
a. Hieronder te verstaan atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. 

.  
b. 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, 
wetenschappelijke, onderwijskundige doeleinden of (niet militaire) 
beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige rijksoverheid afgegeven vergunning (voor 
zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van 
radioactieve stoffen. 
Onder 'kerninstallatie' wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet 
Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie 
aan boord van een schip. 

.  
c. Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade 

aansprakelijk is, is het onder b. vermelde niet van toepassing. 
 
Artikel 33 Molest 
 
Onder schade door molest te verstaan schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, 
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. 
De maatschappij dient te bewijzen, dat de schade direct veroorzaakt is door of ontstaan is uit een 
van de in de vorige alinea genoemde oorzaken. 
 
Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest, 
vormen 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. 
 
Artikel 34 Aardbeving en vulkanische uitbarsting 
 
Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting te verstaan schade ontstaan, hetzij 
gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar het verzekerde 
zich bevindt, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, 
tenzij verzekerde bewijst, dat de schade niet aan een van de genoemde verschijnselen kan worden 
toegeschreven. 
 
Artikel 35 Overstroming 
 
Onder schade door overstroming te verstaan schade door overstroming tengevolge van het 
bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de 
overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis. 
 
N.B. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
De in het kader van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te 
leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een door de maatschappij gevoerde 
persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. 
 
Klachten naar aanleiding van deze verzekering kunnen schriftelijk worden ingediend bij de 
maatschappij en/of bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen 
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag 
 
 
 



L.Z.10 - Perfect bedrijfsschadeverzekering 

  
Polisvoorwaarden Polismantel L.Z.10 
   
Wegwijzer zie artikel 
   
• Begripsomschrijvingen 1 
• Omschrijving van de dekking 2 t/m 6 
• Uitsluitingen 7 
• Verplichtingen van verzekerde bij schade 8 
• Vaststelling schade 9/10 
• Uitkeringstermijn 11 
• Onderverzekering 12 
• Uitkering / betaling 13/14 
• Betaling en terugbetaling van premie 18/19 
• Herziening van tarieven en/of voorwaarden 20 t/m 22 
• Wijziging van het risico 23 t/m 25 
• Begin en einde van de verzekering 26/27 
• Bekendheid 28 
• Nadere omschrijvingen 29 t/m 36 

 
 
Algemene polisvoorwaarden 
 
 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1 Begrippen 
 
1.1 Maatschappij 
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 
 
1.2 Verzekeringnemer 
Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld. 
 
1.3 Verzekerde 
De verzekerden zijn:  

- verzekeringnemer; 
- elke persoon met wie verzekeringnemer in duurzaam gezinsverband samenwoont; 
- elke andere persoon, voor zover dit uit het polisblad blijkt; 
- elke andere persoon die een financieel belang heeft bij het in de polis omschreven bedrijf, 

beroep of de activiteit, zoals door aandeelhouderschap, mede-eigendom of investering 
(niet financieringsinstellingen of leveranciers). 

 
1.4 Bedrijfsschade 
Vermindering van brutowinst door teruggang in produktie en/of omzet als gevolg van stilstand of 
stoornis in de uitoefening van het bedrijf, het beroep of de activiteit, zoals in de polis omschreven, 
door een gedekte gebeurtenis. 
 
1.5 Brutowinst 
De opbrengst van produktie en/of omzet, verminderd met de variabele kosten. 
 
1.6 Variabele kosten 
Kosten die evenredig omhoog of omlaag gaan met respectievelijk verhoging of verlaging van 
produktie en/of omzet. Dit zijn onder andere de inkoopprijs van verkochte goederen en van 
verbruikte grond- en hulpstoffen, emballagekosten, B.T.W. en kortingen. 
 
Lonen, salarissen en daarop betrekking hebbende sociale lasten worden niet als variabele kosten 
beschouwd. 
Onder lonen en salarissen worden ook verstaan provisies, winstdelingen en dergelijke voor het 
personeel. 
 
1.7 Braak 
Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door verbreking, met zichtbare beschadiging van 



afsluitingen. 
 
 
Hoofdstuk 2 Omschrijving van de dekking 
 
Artikel 2 Verzekerd belang 
 
Het belang dat de in artikel 1.3 genoemde verzekerden hebben bij de in de polis omschreven 
brutowinst. 
 
Artikel 3 Omvang van de dekking 
 
Deze verzekering dekt bedrijfsschade die verzekerde tijdens de uitkeringstermijn lijdt als gevolg 
van:  

a. materiële schade aan het in de polis omschreven gebouw en/of de inhoud daarvan door 
een onder artikel 4.1 t/m 4.18 vermelde gedekte gebeurtenis; 

b. een gebeurtenis zoals vermeld onder artikel 4.19 en 4.20; 
alles, mits de gedekte gebeurtenis heeft plaatsgevonden tijdens de duur van de verzekering. 
 
Artikel 4 Gedekte gebeurtenissen 
 
4.1 Brand 
Brand, zoals vermeld in de 'Nadere omschrijvingen'. 
 
4.2 Brandblussing 
 
4.3 Blikseminslag 
Blikseminslag, zoals vermeld in de 'Nadere omschrijvingen'. 
 
4.4 Ontploffing 
Ontploffing, zoals vermeld in de 'Nadere omschrijvingen'. 
 
4.5 Luchtverkeer 
Luchtverkeer, zoals vermeld in de 'Nadere omschrijvingen'. 
 
4.6 Storm 
Hieronder te verstaan de windkracht bij een windsnelheid van ten minste veertien meter per 
seconde. 
 
4.7 Neerslag 
Neerslag (waaronder te verstaan regen, sneeuw, hagel of smeltwater):  

- onvoorzien het gebouw binnengedrongen als gevolg van lekkage (of overlopen) van 
daken, balkons en dergelijke, dakgoten of afvoerpijpen daarvan en/of 

- onvoorzien gestroomd uit binnenshuis aanwezige afvoerpijpen van daken, balkons en 
dergelijke of dakgoten. 

 
Niet gedekt is schade:  

- door neerslag op andere wijze binnengedrongen, zoals via de begane grond, via de 
openbare weg of ondergronds; 

- door riool- of grondwater; 
- als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw. 

 
4.8 Water/stoom 
Water of stoom, onvoorzien gestroomd uit een waterleiding-, centrale verwarming-, 
airconditioning- of sprinklerinstallatie of uit op deze installaties aangesloten leidingen en/of 
toestellen, alsmede water overgelopen uit deze installaties en/of toestellen. 
 
Niet gedekt is schade door water afkomstig uit de openbare riolering, ook indien dit via 
afvoerpijpen, sanitaire en/of andere toestellen het gebouw is binnengedrongen. 
 
4.9 Aquarium 
Water, onvoorzien gestroomd uit een aquarium. 
 
4.10 Olie 
Olie, onvoorzien gestroomd uit een op een schoorsteen aangesloten verwarminginstallatie met 
bijbehorende leidingen en tanks. 



 
4.11 Rook/roet 
Rook of roet, plotseling uitgestoten door een op een schoorsteen van het gebouw aangesloten 
verwarminginstallatie. 
 
4.12 Diefstal/vandalisme 
Diefstal of poging daartoe en vandalisme, in alle gevallen mits gepleegd door iemand die het 
gebouw is binnengedrongen door middel van braak. 
 
4.13 Gewelddadige beroving/afpersing 
 
4.14 Aanrijding/aanvaring 
Aanrijding of aanvaring van een gebouw. 
 
4.15 Afgevallen/uitgestroomde lading 
Afgevallen of uitgestroomde lading van voer- of vaartuigen na aanrijding of aanvaring. 
 
4.16 Breuk ruiten/glas 
Breuk van: 
- ruiten; 
- glas van toonbanken, vitrines, legplaten of spiegels. 
 
4.17 Kranen/heistellingen 
Het omvallen van kranen of heistellingen. 
 
4.18 Rellen/relletjes/opstootjes 
Hieronder te verstaan incidentele geweldmanifestaties. 
 
4.19 Nutslevering 
Storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas als gevolg van het getroffen worden van 
elektriciteitscentrale, waterleiding- of gasdistributiebedrijf (inclusief tussenstations, 
transformatorhuizen en dergelijke) door een onder artikel 4.1 t/m 4.18 gedekte gebeurtenis, mits 
die storing langer dan zes uur achtereen duurt. 
 
Deze dekking geldt ook voor zich tussen de stations en de bij verzekerde in gebruik zijnde 
gebouwen bevindende leidingen, afsluiters en/of reduceerkasten voor gaslevering (niet voor pijpen, 
leidingen, hoogspanningsmasten en kabels voor elektriciteits- of waterlevering). 
 
4.20 Straatafzetting 
Afzetting van een straat of toevoerweg te water als gevolg van materiële schade aan een naburig 
gebouw door een onder artikel 4.1 t/m 4.19 gedekte gebeurtenis, zolang het in de polis 
omschreven gebouw hierdoor niet toegankelijk is. 
 
Het in artikel 4 vermelde geldt ook als de gedekte gebeurtenissen het gevolg zijn van eigen 
gebrek. 
 
Artikel 5 Bijzondere dekkingen 
 
Ook is gedekt bedrijfsschade, die verzekerde tijdens de uitkeringstermijn lijdt als gevolg van 
materiële schade aan hieronder vermelde zaken door de hierna vermelde gedekte gebeurtenissen, 
ook als gevolg van eigen gebrek, mits deze tijdens de duur van de verzekering hebben 
plaatsgevonden. 
 
5.1 Bijgebouwen/gemeenschappelijke ruimten 
Inhoud van bij het gebouw behorende bijgebouwen en binnenshuis aanwezige gemeenschappelijke 
(berg)ruimten tegen alle gedekte gebeurtenissen, maar voor wat betreft diefstal of poging daartoe 
en vandalisme alleen indien men de desbetreffende ruimte door braak is binnengedrongen. 
 
5.2 Automaten/terrein 
Inhoud van automaten, vitrines en eilandetalages aan of nabij het gebouw, alsmede roerende 
zaken op het terrein, onder afdaken en aan de buitenkant van het gebouw tegen alle gedekte 
gebeurtenissen. 
Niet gedekt is schade door storm, neerslag, diefstal of poging daartoe en vandalisme. Dit is ook 
van toepassing voor schade aan zonweringen, antennes en lichtreclames. 
 
5.3 Winkelcentrum 



Gebouw en/of inhoud van het niet bij verzekerde in gebruik zijnde deel van een winkelcentrum, 
indien onder één dak met het bedrijf van verzekerde, mits dat andere deel van het winkelcentrum 
geheel of gedeeltelijk moet worden gesloten door een onder artikel 4 gedekte gebeurtenis. 
 
5.4 Publiekstrekker 
Gebouw en/of inhoud van een naburig bedrijf of winkelcentrum, dat geldt als publiekstrekker, mits 
deze publiekstrekker geheel of gedeeltelijk tijdelijk moet worden gesloten door een onder artikel 4 
gedekte gebeurtenis. 
 
Deze dekking geldt alleen als de publiekstrekker als zodanig op het polisblad is vermeld. 
 
Artikel 6 Dekking boven de verzekerde som 
 
Expertisekosten voor vaststelling van schade en kosten. 
 
Artikel 7 Uitsluitingen 
 
De verzekering biedt geen dekking voor schade: 
.  

a. door atoomkernreacties, molest, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming, 
zoals vermeld in de 'Nadere omschrijvingen'; schade door brand en ontploffing als gevolg 
van overstroming is echter wel gedekt; 

.  
b. door water, gestroomd uit de sprinklerinstallatie, als gevolg van: 
 - reparatie of wijziging van het gebouw of van de installatie; 
 - gebrek in constructie of aanleg van de installatie; 
 - uitvoering van een last van de overheid; 
 - omstandigheden die geacht kunnen worden aan verzekerde bekend te zijn; 
c. aan enig belang ten behoeve waarvan een speciale verzekering, zoals een 

machinebedrijfsschadeverzekering, is gesloten, ongeacht op welk tijdstip; 
.  

d. als gevolg van het geheel of gedeeltelijk wissen of verloren gaan van 
computerbestanden; 

.  
e. als gevolg van door de lucht getransporteerde verontreinigende en/of bederf 

veroorzakende stoffen van elders; 
.  

f. hoe ook ontstaan, indien verzekerde met betrekking tot de melding en/of behandeling 
van deze schade opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware 
opgave doet. 

 
 
Hoofdstuk 3 Schade 
 
Artikel 8 Verplichtingen van verzekerde 
 
Verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de polis verplicht: 
.  

a. de maatschappij zo spoedig mogelijk kennis te geven van iedere gebeurtenis, waaruit 
voor de maatschappij een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan; 

.  
b. de maatschappij zo spoedig mogelijk alle van belang zijnde gegevens en bescheiden te 

verstrekken; 
.  

c. in geval van diefstal of poging daartoe, vandalisme, gewelddadige beroving, afpersing of 
acceptatie van vals geld en geldswaardig papier onmiddellijk aangifte bij de politie te 
doen; 

.  
d. desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring omtrent de 

oorzaak, toedracht en omvang van de schade aan de maatschappij te overleggen; 
.  

e. de aanwijzingen van de maatschappij stipt op te volgen; 
.  

f. zijn volle medewerking aan de schaderegeling te geven en zich te onthouden van alles 
wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden. 



 
Artikel 9 Vaststelling door expert 
 
De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en kosten worden in overleg met 
verzekeringnemer door een door de maatschappij benoemde expert vastgesteld. 
 
Indien door de maatschappij of verzekeringnemer vaststelling van de schadeomvang door twee 
experts wordt gewenst, benoemen zij elk een expert. Voor het geval van verschil benoemen de 
twee experts samen een derde expert, die binnen de grenzen van de door hen vastgestelde cijfers 
de bindende vaststelling zal verrichten. 
 
Artikel 10 Vaststelling omvang 
 
10.1 De omvang van de schade wordt vastgesteld op de vermindering van de opbrengst van 
produktie en/of omzet, onder aftrek van de variabele kosten en andere kosten, die gedurende het 
tijdvak dat de bedrijfsschade duurt, niet doorgaan. 
Vermindering van brutowinst, die eveneens zou zijn opgetreden als de gebeurtenis niet zou hebben 
plaatsgevonden, blijft daarbij buiten beschouwing. 
 
10.2 In overleg met de maatschappij gemaakte kosten, zoals kosten van noodbehuizing, overwerk 
en reclame, om na het ontstaan van materiële schade die een gedekte bedrijfsschade tot gevolg 
heeft of zou hebben, het bedrijf zo snel mogelijk te kunnen voortzetten en daardoor de 
bedrijfsschade te voorkomen of te beperken, gelden tot het beloop van die beperking als 
bedrijfsschade. 
 
Artikel 11 Uitkeringstermijn 
 
11.1 De termijn waarover de bedrijfsschade wordt vergoed, neemt een aanvang op het tijdstip 
waarop de bedrijfsschade ontstaat en duurt (ook al zou de verzekering inmiddels zijn geëindigd) 
onafgebroken zolang voort als nodig is: 
.  

a. voor herstel of herbouw van het gebouw op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming 
en voor herstel en/of vervanging van de roerende zaken, voor zover vereist voor de 
uitoefening van het bedrijf, het beroep of de activiteit, zoals in de polis omschreven; 

.  
b. voor herstel van produktie en/of omzet op het peil dat bereikt zou zijn als de gedekte 

gebeurtenis niet plaats zou hebben gehad, voor zover de onder a. bedoelde periode 
daarvoor niet voldoende mocht zijn; 
 
een en ander met inachtneming van de op het polisblad genoemde maximum 
uitkeringstermijn. 

 
Vertragende omstandigheden (andere dan weersinvloeden) als gevolg van grondsanering of die 
geen direct of rechtstreeks gevolg zijn van een gedekte gebeurtenis blijven buiten beschouwing. 
 
11.2 De uitkeringstermijn duurt, met inachtneming van het onder artikel 11.1 bepaalde, ten 
hoogste tien weken indien verzekerde  

- de uitoefening van het bedrijf, het beroep of de activiteit beëindigt en/of 
- in deze periode nog geen poging tot onverminderde voortzetting van de uitoefening van 

het bedrijf, het beroep of de activiteit heeft gedaan en/of 
- een ander bedrijf, beroep of activiteit in het gebouw gaat uitoefenen. 

 
Indien verzekerde na een gedekte gebeurtenis ophoudt het bedrijf, het beroep of de activiteit uit te 
oefenen en op grond van wettelijke of contractuele verplichtingen tot doorbetaling van lonen, 
salarissen en daarop drukkende sociale lasten is gehouden, wordt daarvoor echter een maximale 
uitkeringstermijn aangehouden van 26 weken, maar niet langer dan zonder beëindiging van de 
uitoefening van het bedrijf, het beroep of de activiteit het geval zou zijn geweest. 
 
Artikel 12 Onderverzekering 
 
Indien de verzekerde som lager is dan de brutowinst zonder schade, vindt vergoeding van de 
vastgestelde schade en kosten plaats in de verhouding van de verzekerde som tot die brutowinst 
onmiddellijk vóór de gebeurtenis en tot het toepasselijke maximum. 
 
De expertisekosten voor vaststelling van schade en kosten worden ook in het geval van 



onderverzekering volledig vergoed. 
 
Artikel 13 Uitkering 
 
De schadevergoeding wordt door de maatschappij uitgekeerd naarmate de schade door verzekerde 
wordt geleden, tenzij partijen uitkering in één bedrag overeenkomen. 
 
Artikel 14 Betaling 
 
De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen vier weken na ontvangst door de 
maatschappij van alle noodzakelijke gegevens. 
De maatschappij is niet eerder dan na verloop van genoemde termijn tot nakoming van haar 
verplichting tot betaling van de schadevergoeding gehouden. 
 
Artikel 15 Andere verzekeringen 
 
De schadevergoeding die krachtens deze polis ten laste van de maatschappij komt, wordt door 
haar voldaan, ook al zou zij zich kunnen beroepen op wettelijke bepalingen die leiden tot 
vermindering van haar aansprakelijkheid wegens elders lopende verzekeringen. 
Verzekerde is dan echter verplicht zijn rechten jegens de andere verzekeraars tot het beloop van 
die vermindering desgevraagd aan de maatschappij over te dragen. 
 
Artikel 16 Verjaring 
 
Indien aanmelding van een gebeurtenis, waaruit voor de maatschappij een verplichting tot 
schadevergoeding kan ontstaan, niet plaatsvindt binnen drie jaar na het moment waarop 
verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van die gebeurtenis, vervalt elk recht op 
schadevergoeding hiervoor. 
 
Artikel 17 Vervaltermijn 
 
Heeft de maatschappij een (aanbod van) betaling gedaan bij wijze van finale afdoening of een 
schade definitief afgewezen, dan kan verzekerde dit standpunt aanvechten binnen één jaar nadat 
hij hiervan op de hoogte is gesteld. Na dit jaar vervalt ieder recht ten opzichte van de maatschappij 
ter zake van die gebeurtenis. 
 
 
Hoofdstuk 4 Betaling en terugbetaling van premie 
 
Artikel 18 Betaling 
 
Verzekeringnemer dient de premie, kosten en assurantiebelasting vooruit te betalen binnen 30 
dagen nadat zij verschuldigd worden. 
De verzekering is niet van kracht voor gebeurtenissen, die plaatsvinden:  

- nadat de hierboven vermelde termijn van 30 dagen is verstreken zonder dat de premie, 
kosten en assurantiebelasting zijn betaald; 

- indien verzekeringnemer weigert de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen. 
Nadere ingebrekestelling door de maatschappij is daarbij niet nodig. Verzekeringnemer blijft 
verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen. 
De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag, waarop de 
premie, kosten en assurantiebelasting door de maatschappij zijn ontvangen. 
 
Artikel 19 Terugbetaling 
 
Bij het eindigen van de verzekering heeft verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie 
over de periode waarvoor de verzekering niet meer van kracht is, onder aftrek van 
administratiekosten. 
 
 
Hoofdstuk 5 Herziening van tarieven en/of voorwaarden 
 
Artikel 20 Herziening 
 
Indien de maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als 
deze herziet, heeft zij het recht deze verzekering aan die nieuwe tarieven en/of voorwaarden aan 
te passen. 



De maatschappij zal, indien zij van dit recht gebruik wenst te maken, de aanpassing vooraf 
aankondigen. 
 
Artikel 21 Recht van weigering 
.  

a. Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing aan de nieuwe tarieven en/of 
voorwaarden te weigeren indien de aanpassing leidt tot premieverhoging en/of beperking 
van de dekking, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit een wettelijke regeling of 
bepaling. 

.  
b. Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst te maken, dient hij de 

maatschappij daarvan, vóór het einde van een termijn van één maand na de 
aangekondigde datum van aanpassing, schriftelijk kennis te geven. De verzekering 
eindigt dan op de aangekondigde datum van aanpassing, of op het tijdstip van weigering 
indien de weigering na die datum plaatsvindt. 

 
Artikel 22 Voortzetting van de verzekering 
 
Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van zijn in artikel 21 bedoelde recht, dan wordt hij 
geacht met de aanpassing in te stemmen. In dat geval wordt de verzekering voortgezet met 
toepassing van de nieuwe tarieven en/of voorwaarden. 
 
 
Hoofdstuk 6 Wijziging van het risico 
 
Artikel 23 Risicowijziging 
 
Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, 
schriftelijk aan de maatschappij kennis te geven van: 
.  

a. verhuizing/overbrenging van het bedrijf, het beroep of de activiteit naar een ander 
adres; 

b. wijziging van gebruik, bouwaard of dekking van het gebouw, zoals op het polisblad 
omschreven; 

.  
c. het feit dat het gebouw 
 - geheel of grotendeels leeg komt te staan en/of 
 - buiten gebruik is gedurende een aaneengesloten periode die (naar verwachting) 

langer dan twee maanden zal duren en/of 
 - geheel of gedeeltelijk wordt gekraakt, 

 
tenzij verzekeringnemer aannemelijk maakt dat hij van het optreden van een van de genoemde 
wijzigingen niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. 
 
Artikel 24 Voortzetting na risicowijziging 
.  

a. De verzekering wordt op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde premie voortgezet, 
tenzij de maatschappij binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving als 
bedoeld in artikel 23 verzekeringnemer bericht gebruik te maken van haar recht de 
verzekering niet op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde premie voort te zetten. 

b. De verzekering eindigt dan één maand na de mededeling hiervan door de maatschappij, 
tenzij partijen voortzetting van de verzekering op nieuwe voorwaarden en/of tegen 
gewijzigde premie overeenkomen. 

 
Zolang de verzekering niet is geëindigd, alsmede zolang voortzetting niet is overeengekomen, blijft 
de oorspronkelijke dekking ongewijzigd van kracht. 
 
Artikel 25 Opschorting na risicowijziging 
.  

a. Verzuimt verzekeringnemer tijdig aan de maatschappij kennis te geven volgens het 
onder artikel 23 bepaalde, dan wordt onmiddellijk na het verstrijken van de daarin 
genoemde termijn van twee maanden de dekking opgeschort, tenzij de verzekering ook 
na kennisgeving op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde of lagere premie zou zijn 
voortgezet. 
Verzekeringnemer blijft ook in het geval van opschorting verplicht de premie, kosten en 



assurantiebelasting te voldoen. 
 
Indien de maatschappij de verzekering zou hebben voortgezet op andere voorwaarden 
en/of tegen een hogere premie, dan wordt de dekking hiervoor van kracht onmiddellijk 
nadat partijen voortzetting op nieuwe voorwaarden en/of tegen gewijzigde premie zijn 
overeengekomen. 

b. Indien schade ontstaat terwijl de dekking is opgeschort, zal, op voorwaarde dat 
voortzetting alsnog is overeengekomen, worden gehandeld alsof de dekking volgens de 
nieuwe voorwaarden reeds ten tijde van de schade van kracht was; de eventuele schade-
uitkering zal dan echter worden berekend in dezelfde verhouding als de vóór de 
opschorting geldende premie staat tot de ná de aanpassing geldende premie als die 
hoger is. 

 
Het in dit hoofdstuk bepaalde kan niet tot verlenging van de overeenkomst of tot beperking van de 
mogelijkheid tot beëindiging uit anderen hoofde leiden. 
 
 
Hoofdstuk 7 Begin en einde van de verzekering 
 
Artikel 26 Tijdstip 
 
Het tijdstip van begin en einde van de verzekering is op de ingangsdatum respectievelijk op de 
afloopdatum des middags twaalf uur. 
 
Artikel 27 Einde van de verzekering 
 
De verzekering eindigt: 
.  

a. door opzegging door verzekeringnemer tegen het einde van de op het polisblad 
genoemde verzekeringstermijn, mits de opzegging schriftelijk aan de maatschappij 
geschiedt, een termijn van ten minste twee maanden in acht wordt genomen en de 
opzegging niet vóór genoemde einddatum wordt herroepen; 

.  
b. door opzegging door de maatschappij tegen de premievervaldag, mits de opzegging 

schriftelijk geschiedt en daarbij een termijn van ten minste twee maanden in acht wordt 
genomen; 

.  
c. zodra het bedrijf, het beroep of de activiteit door verkoop of op andere wijze is 

overgegaan of is beëindigd. Zolang echter de nieuwe belanghebbende zelf nog geen 
verzekering voor dit belang heeft gesloten, wordt de verzekering ongewijzigd voortgezet 
ten behoeve van de nieuwe belanghebbende, maar uiterlijk tot de eerstvolgende 
premievervaldag, tenzij de maatschappij met de nieuwe belanghebbende overeenkomt 
de verzekering, eventueel in gewijzigde vorm, ook daarna voort te zetten; 

.  
d. zodra verzekerde het bedrijf, het beroep of de activiteit, zoals in de polis omschreven, 

buiten Nederland gaat uitoefenen; 
.  

e. indien verzekeringnemer de aanpassing van de verzekering aan nieuwe tarieven en/of 
voorwaarden overeenkomstig de regeling genoemd onder hoofdstuk 5 weigert of indien 
zich een geval van beëindiging als geregeld onder hoofdstuk 6 voordoet; 

.  
f. zodra verzekerde met betrekking tot de melding en/of behandeling van een schade 

opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware opgave doet en de 
maatschappij op grond hiervan de verzekering opzegt. 

 
 
Hoofdstuk 8 Bekendheid 
 
Artikel 28 Bekendheid 
 
De maatschappij acht zich voldoende bekend met ligging, bouwaard, dekking, inrichting, 
omschreven gebruik en belendingen van het gebouw waarin het bedrijf, het beroep of de activiteit 
wordt uitgeoefend, zoals die waren 
- ten tijde van het aangaan van de verzekering of 
- bij voortzetting van de verzekering na risicowijziging. 



 
 
Hoofdstuk 9 Nadere omschrijvingen 
 
Artikel 29 Brand 
 
Hieronder te verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur 
buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. 
 
Zo is onder andere geen brand:  

- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; 
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 

 
Artikel 30 Blikseminslag 
 
Hieronder te verstaan het inslaan van bliksem op de lokatie waar hiervoor dekking bestaat. 
 
Zo is geen blikseminslag schade door overspanning of inductie zonder waarneembare sporen van 
inslag op die lokatie. 
 
Artikel 31 Ontploffing 
 
Onder schade door ontploffing te verstaan gehele of gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk 
veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met 
inachtneming van het hierna bepaalde. 
 
Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een 
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich 
daarin bevindende gassen of dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en 
onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld 
werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan, dat door het uitstromen van gas, damp of 
vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat 
eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat 
ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn 
geweest van gassen of dampen die door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of 
dampvormige stoffen, of van een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. 
 
In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van zaken als onder artikel 3 genoemd door 
ontploffing is tevens gedekt de bedrijfsschade, ontstaan door schade aan deze zaken welke als een 
gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt. 
 
In geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken dan hierboven vermeld door 
ontploffing is mede gedekt de bedrijfsschade, ontstaan door schade aan de zaken als onder artikel 
3 genoemd welke als gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden aangemerkt. 
 
Noot: De tekst van deze clausule en van de daarbij behorende toelichting is door de Vereniging van 
Brandassuradeuren in Nederland op 5 april 1982 onder nummer 275/82 ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd. 
 
Artikel 32 Luchtverkeer 
 
Onder schade door luchtverkeer te verstaan schade door het getroffen worden door of het 
ontploffen van: 
.  

a. hetzij een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig; 
.  

b. hetzij een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, hieruit geworpen of hieruit gevallen 
projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp; 

.  
c. hetzij enig ander voorwerp dat getroffen is door enig voorwerp als onder a. en b. 

genoemd. 
 
Artikel 33 Atoomkernreacties 
.  



a. Hieronder te verstaan atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. 
.  

b. 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, 
wetenschappelijke, onderwijskundige doeleinden of (niet militaire) 
beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige rijksoverheid afgegeven vergunning (voor 
zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van 
radioactieve stoffen. 
Onder 'kerninstallatie' wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet 
Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie 
aan boord van een schip. 

.  
c. Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade 

aansprakelijk is, is het onder b. vermelde niet van toepassing. 
 
Artikel 34 Molest 
 
Onder schade door molest te verstaan schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, 
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. 
De maatschappij dient te bewijzen, dat de schade direct veroorzaakt is door of ontstaan is uit een 
van de in de vorige alinea genoemde oorzaken. 
 
Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest, 
vormen 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. 
 
Artikel 35 Aardbeving en vulkanische uitbarsting 
 
Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting te verstaan schade ontstaan, hetzij 
gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar het verzekerde 
zich bevindt, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, 
tenzij verzekerde bewijst, dat de schade niet aan een van de genoemde verschijnselen kan worden 
toegeschreven. 
 
Artikel 36 Overstroming 
 
Onder schade door overstroming te verstaan schade door overstroming tengevolge van het 
bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de 
overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door de polis gedekte gebeurtenis. 
 
N.B. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
De in het kader van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te 
leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een door de maatschappij gevoerde 
persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing. 
Deze registratie is bij de Registratiekamer aangemeld. Een afschrift van het formulier van 
aanmelding ligt voor een ieder bij de maatschappij ter inzage. 
 
Klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de directie van 
Nationale-Nederlanden Schadeverzekeringmaatschappij NV en/of bij de volgende 
klachteninstituten: 
 
De Ombudsman Schadeverzekering en/of de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf. 
Postbus 93560 
2509 AN Den Haag 
 



338-20.0201A

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V.

Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

Polisvoorwaarden Polismantel 509-93

Wegwijzer zie artikel

Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1

Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2 – 3

Hoofdstuk 3: Verplichtingen van verzekerden bij schade 4 – 5

Hoofdstuk 4: Betaling en terugbetaling van premie 6 – 7

Hoofdstuk 5: Herziening van tarieven en/of voorwaarden 8

Hoofdstuk 6: Einde van de verzekering 9



Hoofdstuk 1
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
1.1 Maatschappij
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij
N.V.

1.2 Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als
zodanig op het polisblad is vermeld.

1.3 Verzekerde
De verzekerden zijn:

1.3.1 de verzekeringnemer in de omschreven
hoedanigheid;
1.3.2 de ondergeschikten, de huisgenoten en de
familieleden van de verzekeringnemer ten aanzien van de
werkzaamheden die zij voor hem verrichten.

1.4 Gebeurtenis
Elk voorval of een reeks met elkaar samenhangende
voorvallen als gevolg waarvan schade is ontstaan. Alle
voorvallen van een reeks worden geacht te zijn ontstaan op
het tijdstip waarop het eerste voorval is ontstaan.

1.5 Schade
Alle gedurende het vervoer/verblijf plaats hebbende
gebeurtenissen tezamen, waardoor verzekerde waarden
verloren gaan.

1.6 Verzekerde waarden
Geld en geldswaardig papier dat de verzekeringnemer in
verband met de uitoefening van zijn bedrijf voorhanden
heeft.

1.7 Vervoer
Het naar elders overbrengen van verzekerde waarden
vanaf het moment waarop hiermee daadwerkelijk wordt
aangevangen tot het moment waarop de verzekerde
waarden op de bestemde plaats zijn afgeleverd.
Onder vervoer wordt niet verstaan het vervoer dat
uitsluitend binnen het kantoor/bedrijf plaatsvindt.

1.8 Geweld
Het uitoefenen van een dusdanige fysieke kracht tegen
personen dat daaraan in redelijkheid geen weerstand kan
worden geboden.

1.9 Brandkast
Onder brandkast wordt verstaan een brand- en
inbraakwerende kast of kluis, waarvan aan de maatschappij
opgave is gedaan en welke kast of kluis als zodanig door de
maatschappij is geaccepteerd en in de polis is vermeld.
Brandkasten met een gewicht van minder dan 1.000 kg
dienen volgens de richtlijnen van de leverancier verankerd
te zijn.

Hoofdstuk 2
Omschrijving van de dekking
Artikel 2
2.1 Dekking
Deze verzekering dekt de volgende schaden:
a. het verloren gaan van verzekerde waarden bij vervoer

door enigerlei oorzaak mits:
– het vervoer wordt verricht door de verzekeringnemer of

door een volwassen persoon in zijn opdracht;
– het vervoer plaatsvindt langs de kortste weg, zonder

onnodige onderbrekingen, naar de bestemde plaats;
– de verzekerde waarden onder onmiddellijk handbereik

van de vervoerder blijven.
b. het verloren gaan van verzekerde waarden bij verblijf in
het kantoor/bedrijf dat op het polisblad vermeld is tijdens
aanwezigheid van de verzekeringnemer of zijn personeel
door:
– afpersing en/of diefstal gepaard gaande met geweld (of

dreiging met geweld) tegen personen;
– brand, blikseminslag, ontploffing;
– het getroffen worden door een luchtvaartuig of hieruit

vallende voorwerpen.
c. het verloren gaan van verzekerde waarden bij verblijf in
het kantoor/bedrijf dat op het polisblad vermeld is tijdens
afwezigheid van de verzekeringnemer en zijn personeel tot
maximaal A91,– per gebeurtenis door diefstal uit het
kantoor/bedrijf vooraf gegaan door braak aan het kantoor/
bedrijf (met braak wordt gelijk gesteld het openen van het
kantoor/bedrijf door middel van de door overrompeling of
afpersing verkregen sleutel).
d. het verloren gaan van verzekerde waarden uit de goed
gesloten brandkast door:
– braak aan de brandkast (met braak wordt gelijk gesteld

het openen van de brandkast door middel van de door
overrompeling of afpersing verkregen sleutel);

– brand, blikseminslag, ontploffing;
– het getroffen worden door een luchtvaartuig of hieruit

vallende voorwerpen.
e. het verloren gaan van verzekerde waarden bij verblijf in
de woning door:
– afpersing en/of diefstal gepaard gaande met geweld (of

dreiging met geweld) tegen personen;
– brand, blikseminslag, ontploffing;
– het getroffen worden door een luchtvaartuig of hieruit

vallende voorwerpen;
– diefstal voorafgegaan door braak aan het bewoonde

pand, mits:
de diefstal plaatsvindt in het woongedeelte van het
woonhuis van de verzekeringnemer of van de door hem
aangewezen persoon;
de verzekerde waarden worden bewaard onder
onmiddellijk handbereik van een volwassen persoon of
zijn opgeborgen in een deugdelijk afgesloten kast of
ander meubelstuk.

Indien een bedrag van meer dan A6.807,– bewaard
wordt, moet een volwassen persoon thuis zijn. Indien aan
deze voorwaarde niet is voldaan zal hoogstens een bedrag
worden vergoed gelijk aan de in de polis
vermelde verzekerde som met een maximum van
A6.807,–.
f. het verloren gaan van verzekerde waarden bij verblijf in
de nachtkluis van een bankinstelling door:
– afpersing en/of diefstal gepaard gaande met geweld (of

dreiging met geweld) tegen personen;
– brand, blikseminslag, ontploffing;
– het getroffen worden door een luchtvaartuig of hieruit

vallende voorwerpen;
– diefstal voorafgegaan door braak aan de nachtkluis.
g. het in ontvangst nemen van bankbiljetten waarvan later
blijkt dat zij vervalst zijn. Voor deze dekking geldt de in de
polis vermelde verzekerde som per gebeurtenis, met een
maximum van A6.807,–;
h. het verloren gaan van gelden van personeelsleden of
cliënten van de verzekeringnemer door afpersing en/of



diefstal gepaard gaande met geweld (of dreiging met
geweld) tegen personen, mits genoemde evenementen
plaatsvinden in het kantoor/bedrijf dat op het polisblad
vermeld is of tijdens vervoer door de personeelsleden;
i. aan roerende zaken die toebehoren aan de
verzekeringnemer, zijn gezinsleden, zijn personeel of zijn
cliënten door afpersing en/of diefstal gepaard gaande met
geweld (of dreiging met geweld) tegen personen, mits
genoemde evenementen plaatsvinden in het kantoor/bedrijf
dat op het polisblad vermeld is of tijdens vervoer door een
verzekerde.
De verzekerde som voor de onder h. en i. genoemde
dekkingen is A227,– per gebeurtenis.

2.2 Geldigheidsduur
De geldigheidsduur is de periode gelegen tussen de datum
van ingang en het einde van de
verzekeringsovereenkomst.

2.3 Geldigheidgebied
Het geldigheidsgebied is Nederland, tenzij anders is
overeengekomen.

2.4 Ontdekkingstermijn
De maatschappij is slechts uitkering verschuldigd voor
schade ontdekt en gemeld binnen één jaar nadat de
gebeurtenis waardoor zij is ontstaan, heeft plaatsgevonden.

2.5 Omvang uitkering
De maatschappij vergoedt de schade tot de verzekerde
som volledig, ongeacht of de aanwezige waarde voor het
voorval hoger is dan de verzekerde som.

Artikel 3 Uitsluitingen
Op deze verzekering zijn de volgende uitsluitingen van
toepassing. Uitzonderingen hierop worden apart vermeld.

3.1 Vermogensdelict
Niet gedekt is de schade die is veroorzaakt door een
verzekerde, zoals omschreven in artikel 1.3, van wie de
verzekeringnemer wist dat die persoon zich eerder aan een
vermogensdelict of een poging daartoe heeft schuldig
gemaakt.

3.2 Wijziging van het risico
De schade is niet gedekt indien het verzekerde risico
zodanig verzwaard of uitgebreid is, dat de maatschappij
deze verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden
zou hebben voortgezet indien zij van dit risico op de hoogte
was geweest.

Uitzondering

3.2.1 Dit geldt niet indien de verzekeringnemer
aannemelijk maakt dat noch het ontstaan noch de omvang
van de schade door verzwaring of uitbreiding van het
verzekerde risico is beı̈nvloed.

3.3 Molest
Niet gedekt is schade veroorzaakt door of ontstaan uit
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en muiterij.
De zes vormen van molest en de definities van deze
vormen van molest maken deel uit van de tekst die door
het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d.
2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd.

3.4 Atoomkernreactie
Niet gedekt is schade die is veroorzaakt door, opgetreden
bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe
deze zijn ontstaan.

Uitzondering

3.4.1 Gebruik of bestemming
Wel gedekt is schade veroorzaakt door radio-actieve
nucliden die zich buiten een kerninstallatie bevinden en die
gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden
voor industriële, commerciële, landbouwkundige,
medische, wetenschappelijke, onderwijskundige
doeleinden of niet-militaire beveiligingsdoeleinden. Onder
‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin
van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (staatsblad
1979-225) en een kerninstallatie aan boord van een schip.
Deze uitzondering geldt uitsluitend:
– indien er een door de bevoegde overheid afgegeven

vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van
radio-actieve stoffen;

– indien en voor zover er geen derde aansprakelijk is voor
de geleden schade krachtens enige wet of enig verdrag.

3.5 Artikel 2.1.c
De dekking zoals omschreven in artikel 2.1.c is niet van
toepassing voor horecabedrijven, kantines, sportscholen,
videotheken en avondwinkels.

Hoofdstuk 3
Verplichtingen van verzekerden bij
schade
Artikel 4 Verplichtingen
Verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de
polis verplicht:
– de maatschappij zo spoedig mogelijk kennis te geven

van iedere gebeurtenis, waaruit voor de maatschappij
een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan;

– de maatschappij zo spoedig mogelijk alle van belang
zijnde gegevens en bescheiden te verstrekken;

– desverlangd een schriftelijke en door hemzelf
ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht
en omvang van de schade aan de maatschappij te
overleggen;

– de aanwijzingen van de maatschappij stipt op te volgen;
– zijn volle medewerking aan de schaderegeling te geven

en zich te onthouden van alles wat de belangen van de
maatschappij zou kunnen schaden.

Artikel 5 Verval van het recht op dekking
De verzekering geeft geen dekking indien een verzekerde
één of meer van de genoemde verplichtingen niet nakomt
en daarbij de belangen van de maatschappij schaadt.
De verzekering geeft in ieder geval geen dekking indien
een verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens
verstrekt of bij het aangaan van de verzekering een
verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven.



Hoofdstuk 4
Betaling en terugbetaling van
premie

Artikel 6 Premiebetaling en regelingen bij
niet-betaling
Verzekeringnemer dient de premie, kosten en
assurantiebelasting vooruit te betalen en binnen dertig
dagen nadat zij verschuldigd worden.
De verzekering is niet van kracht voor gebeurtenissen die
plaatsvinden:
– nadat de hierboven vermelde termijn van dertig dagen is

verstreken zonder dat de premie, kosten en
assurantiebelasting zijn betaald;

– indien verzekeringnemer weigert de premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.

Nadere ingebrekestelling door de maatschappij is daarbij
niet nodig.
Verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.
De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurtenissen
die plaatsvinden na de dag, waarop de premie, kosten en
assurantiebelasting door de maatschappij zijn ontvangen.

Artikel 7 Terugbetaling van premie
Bij het eindigen van de verzekering heeft de
verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie
over de periode waarvoor de verzekering niet meer van
kracht is, onder aftrek van administratiekosten. Er wordt
geen premie terugbetaald als de maatschappij de
verzekering beëindigt in verband met een opzettelijk
onjuiste voorstelling van zaken door verzekerde.

Hoofdstuk 5
Herziening van tarieven en/of 
voorwaarden
Artikel 8
8.1 Herziening
Indien de maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden
voor verzekeringen van deze soort herziet, heeft zij het
recht deze verzekering aan die nieuwe tarieven en/of
voorwaarden aan te passen.
De maatschappij zal die aanpassing vooraf aankondigen.

8.2 Recht van weigering
Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing aan de
nieuwe tarieven en/of voorwaarden te weigeren indien de
aanpassing leidt tot premieverhoging en/of beperking van
de dekking, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit een
wettelijke regeling of bepaling.
Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst te
maken, dient hij de maatschappij daarvan, voor het einde
van een termijn van dertig dagen na de aangekondigde
datum van aanpassing, schriftelijk kennis te geven.
De verzekering eindigt dan op de aangekondigde datum
van aanpassing of op het tijdstip van weigering indien de
weigering na die datum plaatsvindt.

8.3 Voortzetting van de verzekering
Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van zijn in
8.2 bedoelde recht, dan wordt hij geacht met de aanpassing
in te stemmen. In dat geval wordt de verzekering voortgezet
met toepassing van de nieuwe tarieven en/of voorwaarden.

Hoofdstuk 6
Einde van de verzekering
Artikel 9
De verzekering eindigt:
– op de contractsvervaldatum indien de verzekeringnemer

of de maatschappij de verzekering schriftelijk heeft
opgezegd uiterlijk twee maanden voor deze datum;

– wanneer de verzekeringnemer weigert akkoord te gaan
met nieuwe tarieven en/of voorwaarden volgens de
voorwaarden in artikel 8;

– bij beëindiging van de aktiviteiten van de
verzekeringnemer.

De maatschappij kan de verzekering eveneens schriftelijk
opzeggen:
– binnen dertig dagen nadat zij een uitkering krachtens

deze verzekering heeft gedaan, dan wel een aanspraak
daarop heeft afgewezen;

– binnen dertig dagen nadat zij vernomen heeft van een
gebeurtenis die voor haar kan leiden tot een verplichting
tot uitkering;

– binnen dertig dagen nadat zij vernomen heeft dat de
verzekerde bij schade met opzet een onjuiste
voorstelling van zaken heeft gegeven;

– indien de verzekeringnemer drie maanden na de
premievervaldag de premie, kosten of
assurantiebelasting nog niet heeft betaald.

De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in
de opzeggingsbrief wordt genoemd. De maatschappij zal in
deze gevallen een opzeggingstermijn in acht nemen van
ten minste dertig dagen.

N.B. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing.

De in het kader van deze verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een door
de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is een privacy-reglement van toepassing.
Deze registratie is bij de Registratiekamer aangemeld. Een
afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een
ieder bij de maatschappij ter inzage.

Klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunt u
schriftelijk indienen bij de directie van Nationale-
Nederlanden Schadeverzekeringmaatschappij NV en/of bij
de volgende klachteninstituten:

De Ombudsman Schadeverzekering en/of de Raad van
Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf.
Postbus 93560
2509 AN Den Haag




