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Artikel	D.1	 Algemene	begripsomschrijvingen

Dit	artikel	is	een	aanvulling	op	artikel	A.1

Artikel D.1.1	 Omzet

In	deze	polis	wordt	onder	de	omzet	verstaan	het	totaal	
van	de	gefactureerde	bedragen,	waarin	dienen	te	zijn	
begrepen:
a. honoraria	van	architecten,	adviseurs	en	constructeurs;
b. kosten	van	directie,	toezicht	en	controle;	en	voorzover	

meeverzekerd	vermeerderd	met:
c. gefactureerde	bedragen	van	de	werken	buiten	bestek;
d. waarde	van	de	door	de	opdrachtgever	zelf	uit	te		voeren	

werkzaamheden;
e. waarde	van	de	door	de	opdrachtgever	te	gebruiken	of	

beschikbaar	gestelde	componenten;
f. B.T.W.

Artikel D.1.2	 Testen

Onder	testen	wordt	verstaan	het	beproeven/controleren	
van	het	onder	Rubriek	I	verzekerde	werk	of	delen	van	
dat	werk	onder	in	het	ontwerp	beoogde	operationele	
omstandigheden	en/of	onder	de	in	het	bestek	
voorgeschreven	testbelasting(en)	of	testmethode(n).
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verzekeringnemer	meedelen	en	–	voorzover	van	toepas
sing	–	onder	vermelding	van	premie	en	voorwaarden.

D.4.3	 Werken	waarvoor	een	ander	dan	verzekeringnemer	
de	verzekeringsplicht	op	zich	heeft	genomen	en	waarvoor	
verzekeringnemer	geen	dekking	wenst,	moeten	voor	de	
aanvang	van	de	werkzaamheden	door	verzekeringnemer	
schriftelijk	bij	de	maatschappij	worden	afgemeld,	onder	
vermelding	van	een	omschrijving	van	het	werk	met	de	
locatie(s)	en	de	aanneemsom.

Artikel	D.5	 Contracttermijn

D.5.1 Het	contract	eindigt:
a. indien	verzekeringnemer	uiterlijk	twee	maanden	voor	de	

contractvervaldatum	per	aan	de	maatschappij	gericht	
schrijven	het	contract	heeft	opgezegd;

b. indien	de	maatschappij	uiterlijk	twee	maanden	voor	de	
contractdatum	schriftelijk	het	contract	heeft	opgezegd;

c. volgens	de	bepalingen	van	artikel	A.3.1;
d. volgens	de	bepalingen	van	artikel	D.6;
e. volgens	de	bepalingen	van	artikel	D.7;
f.  volgens	de	bepalingen	van	artikel	D.9.

D.5.2	 Bij	opzegging	volgens	artikel	D.5.1.a.,	b.	en	f.	blijft	de	
verzekering	voor	reeds	begonnen	werken	tot	het	einde	van	
de	montagetermijn	of,	indien	deze	is	meeverzekerd,	van	de	
onderhouds/garantietermijn	van	kracht.
De	verzekeringnemer	verplicht	zich	hierbij	–	op	straffe	
van	verlies	van	dekking	–	binnen	14	dagen	na	de	contract
beëindigingsdatum	opgave	te	doen	van	de	nog	onder	
handen	zijnde	werken,	met	per	werk	vermelding	van:
–  omschrijving	van	het	werk	met	de	locatie(s);
–  nog	te	verwerken	bedragen;
–  op	welke	termijn	vermoedelijk	wordt	opgeleverd;
–  de	onderhouds/garantietermijn	indien	van	toepassing.

D.5.3	 De	verzekering	is	aangegaan	voor	een	termijn	
van	drie	jaar	met	stilzwijgende	voortzetting	van	gelijke	
termijnen.

Artikel	D.6	 Risicowijziging

Dit	artikel	vervangt	artikel	A.7.2

De	verzekering	is	aangegaan	op	grond	van	de	door	
verzekerde(n)	verstrekte	inlichtingen.
Wijzigingen	in	de	hoedanigheid	van	de	verzekeringnemer	
en/of	de	aard	van	de	verzekerde	werkzaamheden,	alsmede	
alle	andere	gewijzigde	omstandigheden	moeten	onmiddel
lijk	schriftelijk	aan	de	maatschappij	worden	meege	deeld.
Indien	door	die	wijziging	het	risico	voor	de	maatschappij	
wijzigt,	heeft	zij	het	recht	de	premie	en/of	voorwaarden	
met	ingang	van	het	tijdstip	van	de	wijziging	aan	te	passen	
of	kan	met	ingang	van	de	wijziging	de	opzegging	door	de	

Artikel	D.2	 Verzekerde

Dit	artikel	vervangt	artikel	A.1.3

Verzekerden	zijn:
a. de	verzekeringnemer;
b. eventueel	andere	op	het	polisblad	genoemde	partijen;
c. hun	ondergeschikten	indien	en	voorzover	één	van	de	

eerdergenoemde	verzekerden	voor	hen	aansprakelijk	is.

Artikel	D.3	 Het	werk

Dit	artikel	vervangt	artikel	A.1.7

Het	werk:
a. een	op	het	polisblad	omschreven	werk,	al	dan	niet	

gereed;
b. componenten	die	voor	rekening	en	risico	van	een	ver

zekerde	op	het	werkterrein	aanwezig	zijn	en	eventueel	
ter	beschikking	zijn	gesteld;	de	componenten	dienen	
bestemd	te	zijn	om	blijvend	in	het	werk	te	worden	
verwerkt;

c. kosten	van	het	(de)monteren	van	hulpconstructies	en	
hulpwerken	zoals	steigers	en	mallen,	die	op	het	werk
terrein	aanwezig	zijn	en	die	nodig	zijn	om	het	werk	
volgens	de	in	het	bestek	of	de	(aannemings)	overeen
komst	aangegeven	wijze	te	monteren.

Artikel	D.4	 Verzekerde	werken

D.4.1	 De	verzekering	heeft	betrekking	op	aan	de	
verzekeringnemer	opgedragen	en	door	hem	uit	te	voeren,	
op	het	polisblad	omschreven,	werken,	mits:
a. uitvoering	van	een	werk	begint	na	de	ingangsdatum	

volgens	het	polisblad;
b. de	in	het	bestek	of	de	(aannemings)overeenkomst	

voorgeschreven	montagetermijn	die	ligt	tussen	het	begin	
van	een	werk	en	de	oplevering	niet	langer	is	dan	de	
montagetermijn	volgens	het	polisblad;

c. de	geschatte	eindwaarde	van	een	werk	het	betreffende	
maximum	zoals	op	het	polisblad	bij	Rubriek	I	vermeld,	
niet	te	boven	gaat.

D.4.2 Aanmelding
Uiterlijk	14	dagen	voor	de	aanvang	van	de	werkzaamheden	
dienen	door	middel	van	het	inzenden	van	het	bestek,	de	
(aannemings)overeenkomst	of	werkopdracht	en	teke
ningen	aan	de	maatschappij	te	worden	gemeld	de	werken	
die	niet	aan	de	op	het	polisblad	dan	wel	in	artikel	D.4.1	
gestelde	voorwaarden	voldoen	en	waarvoor	verzekering
nemer	toch	dekking	wenst.
Indien	de	maatschappij	het	aangemelde	werk	niet	of	niet	
op	de	normale	poliscondities	wenst	te	verzekeren,	zal	zij	
dit	uiterlijk	10	dagen	na	ontvangst	van	de	melding	aan	
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de	omzet	aan	verzekerde	werken	in	het	jaar	waarover	de	
premie	moet	worden	betaald.

D.8.2 Naverrekening
De	verzekeringnemer	is	verplicht	jaarlijks	binnen	drie	
maanden	na	het	verstrijken	van	een	verzekeringsjaar	de	
omzet	over	het	betreffende	jaar	aan	de	maatschappij	op	
te	geven	en	de	maatschappij	in	de	gelegenheid	te	stellen	
deze	opgave	te	controleren.
De	definitieve	premie	bedraagt	ten	minste	75%	van	de	
voorschotpremie.
Indien	verzekeringnemer	in	gebreke	blijft,	heeft	de	
maatschappij	het	recht	de	definitieve	premie	vast	te	stellen	
over	het	afgelopen	jaar	door	een	aanvullende	premie	te	
heffen	van	50%	van	de	voorschotpremie.

Artikel	D.9	 Wijziging	van	premie	en/of	
voorwaarden

D.9.1	 De	maatschappij	heeft	het	recht	de	premie	en/of	de	
voorwaarden	van	bepaalde	groepen	verzekeringen	en	bloc	
te	wijzigen.
Behoort	deze	verzekering	tot	die	groep,	dan	is	de	
maatschappij	gerechtigd	de	premie	en/of	de	voorwaarden	
van	deze	verzekering	overeenkomstig	die	wijziging	aan	te	
passen	en	wel	met	ingang	van	de	eerste	premievervaldag	
na	de	invoering	hiervan.

D.9.2	 Verzekeringnemer	wordt	vóór	de	premievervaldag	
van	de	wijziging	in	kennis	gesteld	en	wordt	geacht	hiermee	
te	hebben	ingestemd	tenzij	hij	uiterlijk	tot	het	einde	
van	een	termijn	van	30	dagen	na	de	premievervaldag	
schriftelijk	het	tegendeel	heeft	bericht.	In	dit	laatste	geval	
eindigt	de	verzekering	op	de	desbetreffende	vervaldag		
of	–	indien	de	weigering	van	de	aanpassing	daarna	
plaatsvindt	–	op	het	tijdstip	van	weigering.

D.9.3	 De	mogelijkheid	van	opzegging	van	de	verzekering	
door	verzekeringnemer	geldt	niet	indien	de	wijziging	een	
verlaging	van	premie	en/of	een	uitbreiding	van	de	dekking	
inhoudt.

Artikel	D.10	 Verzekeringstermijnen

Dit	artikel	vervangt	artikel	A.3

D.10.1	 In	aanvulling	op	artikel	D.4	eindigt	de	dekking	voor	
de	afzonderlijke	werken:
– ten	aanzien	van	de	montagetermijn	bij	oplevering	

of	gereedkomen	volgens	overeenkomst,	waarbij	de	
verzekerde	montagetermijn	een	maximum	heeft	zoals	
genoemd	op	het	polisblad;

– ten	aanzien	van	de	onderhouds/garantietermijn,	
indien	van	toepassing,	op	de	dag	na	het	verstrijken	
van	het	voor	deze	termijn	in	het	bestek,	de	

maatschappij	plaatsvinden	met	inachtneming	van	een	
termijn	van	twee	maanden.
Indien	de	verzekeringnemer	met	de	herziening	van	premie	
en/of	voorwaarden	niet	akkoord	gaat,	heeft	hij	het	recht	
de	verzekering	op	te	zeggen.
De	opzegging	dient	schriftelijk	te	geschieden	binnen	
10	dagen	na	de	mededeling	van	de	voorgestelde	herziening.

Artikel	D.7	 Premiebetaling

Dit	artikel	vervangt	artikel	A.14

D.7.1	 De	voorschotpremie	is	jaarlijks	verschuldigd	op	de	op	
het	polisblad	genoemde	datum	en	is	–	met	inachtneming	
van	het	bepaalde	in	artikel	D.8	–	gebaseerd	op	de	voor	dat	
jaar	te	verwachten	omzet.

D.7.2	 Naar	gelang	de	definitieve	premie	hoger	of	lager	
is	dan	de	betaalde	(aangepaste)	voorschotpremie,	
is	verzekeringnemer	verplicht	bij	te	betalen	of	is	de	
maatschappij	verplicht	premie	terug	te	betalen.

D.7.3	 De	verzekeringnemer	dient	de	premie,	de	kosten	en	
de	assurantiebelasting	vooruit	te	betalen	uiterlijk	op	de	
30e	dag	nadat	zij	verschuldigd	worden.

D.7.4	 Indien	verzekeringnemer	weigert	het	verschuldigde	
te	betalen	of	indien	de	termijn	van	30	dagen	is	verstreken	
zonder	dat	de	verzekeringnemer	heeft	betaald,	wordt	geen	
dekking	verleend	ten	aanzien	van	daarna	plaatsvindende	
gebeurtenissen.	Een	ingebrekestelling	door	de	maat
schappij	is	daarvoor	niet	vereist.	Verzekeringnemer	dient	
het	verschuldigde	alsnog	te	betalen.

D.7.5	 Met	inachtneming	van	het	bepaalde	in	D.7.4	wordt	
de	verzekering	(weer)	van	kracht	na	de	dag	waarop	het	
verschuldigde	door	de	maatschappij	is	ontvangen.	Schade	
die	na	het	(weer)	van	kracht	worden	van	de	verzekering	
is	ontstaan	doch	daarvoor	is	veroorzaakt,	is	gedekt	tenzij	
een	verzekerde	met	de	oorzaak	op	het	moment	van	het	
(weer)	van	kracht	worden	van	de	verzekering	bekend	was	
of	geacht	kan	worden	daarmee	bekend	te	zijn	geweest.

D.7.6	 De	verzekering	eindigt	90	dagen	na	de	dag	dat	
verzekeringnemer	in	gebreke	is	gebleven	de	premie,	de	
kosten	en	de	assurantiebelasting	te	betalen.

Artikel	D.8	 Berekening	definitieve	premie	en	
herziening	voorlopige	premie

Dit	artikel	vervangt	artikel	A.1.6	en	A.4

D.8.1	 De	op	het	polisblad	genoemde	premie	is	een	
voorschotpremie.	Met	inachtneming	van	het	gestelde	in	
artikel	D.4.3	wordt	de	definitieve	premie	berekend	over	
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b. na	verloop	van	één	jaar	nadat	de	maatschappij	de	
schade	schriftelijk	heeft	afgewezen	en	de	aanspraak	op	
schadevergoeding	niet	in	rechte	is	gevorderd.

Artikel	D.12	 Onderaanneming.	Uitbreiding	
Rubriek	III

Zaken	(met	uitzondering	van	eigendommen	van	de	
opdrachtgever,	verzekeringnemer	en	onder	Rubriek	I	
verzekerde	zaken)	waaraan	verzekeringnemer	
werkzaamheden	verricht	of	die	hij	anderszins	onder	zich	
heeft,	zijn	gedekt	onder	Rubriek	III:
a. tijdens	de	montagetermijn	tegen	beschadiging	

veroorzaakt	door	de	uitvoering	van	het	werk;
b. tijdens	de	onderhouds/garantietermijn	tegen	

beschadiging	veroorzaakt	door	werkzaamheden	uit	
hoofde	van	verplichtingen	volgens	de	onderhouds
bepalingen	van	het	bestek	of	de	aannemings
overeenkomst.

De	maatschappij	is	geen	vergoeding	verschuldigd	voor	
beschadiging	van	deze	zaken	door	brand	of	ontploffing.

Artikel	D.13	 Onderverzekering.

De	maatschappij	zal	in	geval	van	een	onder	deze	polis	
gedekte	schade	geen	beroep	doen	op	onderverzekering.
Na	schade	blijven	de	verzekerde	sommen	gehandhaafd	
zonder	bijbetaling	van	premie.

Artikel	D.14	 Schadevergoeding

D.14.1	 Voor	Rubriek	I	vergoedt	de	maatschappij	boven	de	
reparatie	en/of	vervangingskosten	tot	10%	van	de	vóór	
de	aanvang	van	het	werk	begrote	eindwaarde	de	kosten	
die	gemaakt	moeten	worden	om	een	gedekte	schade	naar	
behoren	te	kunnen	herstellen	en	die	bestaan	in:
a. kosten	van	werken	buiten	het	bestek	voorzover	de	ver

zekeringnemer	volgens	het	bestek	of	de	aannemings
overeenkomst	verplicht	was	deze	te	verzekeren;

b. waarde	van	de	door	opdrachtgever	zelf	uitgevoerde	
werkzaamheden	en	van	de	door	hem	gebruikte	of	
beschikbaar	gestelde	materialen	voorzover	de	ver
zekeringnemer	volgens	bestek	of	(aannemings)
overeenkomst	verplicht	was	deze	te	verzekeren;

c. honoraria	van	architecten,	adviseurs	en	constructeurs;
d. kosten	van	directie,	toezicht	en	controle.

D.14.2	 Indien	de	onder	artikel	D.14.1	genoemde	kosten	
meer	bedragen	dan	10%	van	de	begrote	eindwaarde,	
kan	het	meerdere	vóór	de	aanvang	van	het	werk	worden	
meeverzekerd	tegen	nader	overeen	te	komen	premie	en	
voorwaarden.	De	maatschappij	vergoedt	dan	de	kosten	
die	gemaakt	moeten	worden	om	een	gedekte	schade	naar	

aannemingsovereenkomst	of	schriftelijk	ingebrachte	
leveringsvoorwaarden	genoemde	periode	na	de	
hierboven	bedoelde	(deel)oplevering	tot	ten	hoogste	de	
termijn	genoemd	op	het	polisblad;

– uiterlijk	30	dagen	na	faillissement	van	de	verzekering
nemer,	met	inachtneming	van	het	volgende:
a. gedurende	deze	(maximaal	30	dagen)	termijn	loopt	

de	verzekering	uitsluitend	ten	behoeve	van	de	overige	
genoemde	verzekerden;

b. tijdens	deze	periode	heeft	de	verzekerde	of	een	
andere	bij	het	werk	betrokken	partij	het	recht	een	
verzekering	voor	het	betreffende	werk	voor	de	
resterende	montagetermijn	op	nader	overeen	te	
komen	premie	en	voorwaarden	af	te	sluiten;

c. de	verzekering	eindigt	na	30	dagen	of	zoveel	eerder	
als	hierboven	genoemde	verzekering	tot	stand	is	
gekomen.	Zo	is	uitgesloten	(aansprakelijkheid	voor)	
schade	die	buiten	de	verzekeringstermijn(en)	van	een	
werk	is	ontstaan,	ongeacht	het	tijdstip	waarop	de	
schade	is	veroorzaakt.

D.10.2	 De	verzekering	voor	de	onderhouds/
garantietermijn	is	alleen	van	kracht	indien	deze	termijn	
volgens	bestek,	de	aannemingsovereenkomst	of	
schriftelijk	overeengekomen	leveringsvoorwaarden	is	
overeengekomen,	tot	ten	hoogste	de	termijn	volgens	het	
polisblad.

D.10.3	 Indien	van	een	werk	de	maximale	montagetermijn	
en/of	onderhouds/garantietermijn	–	zoals	genoemd	op	
het	polisblad	–	wordt	overschreden,	heeft	verzekering
nemer	het	recht	de	verzekering	voor	de	montage	en/of	
onderhouds/garantietermijn	van	dat	werk	te	verlengen	
tegen	nader	overeen	te	komen	premie	en	voorwaarden.	
Verzekeringnemer	dient	in	dat	geval	voor	de	overschrijding	
van	de	op	het	polisblad	genoemde	termijnen,	de	maat
schappij	hiervan	in	kennis	te	stellen.
Mocht	ten	aanzien	van	de	bovengenoemde	verlenging	van	
de	montagetermijn	geen	overeenstemming	zijn	bereikt,	
dan	vervalt	de	eventuele	meeverzekering	van	de	onder
houds/garantietermijn	voor	dat	werk.

D.10.4	 Indien	delen	van	een	werk	voor	beëindiging	van	de	
verzekerde	montagetermijn	worden	opgeleverd,	gaat	voor	
die	delen	de	onderhouds/garantietermijn	in,	voorzover	
meeverzekerd.

Artikel	D.11	 Verjaring

Dit	artikel	vervangt	artikel	A.12

Elk	recht	op	schadevergoeding	vervalt:
a. na	verloop	van	één	jaar	na	beëindiging	van	de	dekking	

voor	het	werk;
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behoren	te	kunnen	herstellen	tot	ten	hoogste	de	daarop	
van	toepassing	zijnde	verzekerde	som.

Artikel	D.15	 Uitsluiting	testrisico

D.15.1	 Uitgesloten	is	schade	ontstaan	aan	andere	zaken	
dan	het	werk	dat	wordt	getest.

D.15.2	 Uitgesloten	is	schade	aan	niet	nieuwe	zaken	
veroorzaakt	door	eigen	gebrek	en/of	testen.

D.15.3	 Teststoffen,	processtoffen,	grondstoffen,	half
fabrikaten,	eindproducten,	residuen	etc.	welke	nodig	
zijn	om	de	testomstandigheden	te	bereiken,	zijn	van	de	
dekking	uitgesloten,	ook	in	het	geval	van	trainen	van	
personeel.
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