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Modelclausules behorende bij NBA 2007 
 

AankrVakjeFormVeld = variabele 

 = optie 

 
 

A 01  Voorrangsregel (op polisblad of boven op het clausuleblad)  

Indien in de polis (waaronder te verstaan polisblad, Algemene en Bijzondere 
voorwaarden en eventuele overige voorwaarden) wordt afgeweken van bepaalde 
voorwaarden, blijven niet genoemde voorwaarden onverminderd gelden. 
 
Voor zover sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden in de tekst van de van 
toepassing verklaarde voorwaarden geldt de volgende voorrangsregel: 

- clausules gaan vóór de Algemene en Bijzondere voorwaarden 
 

A 02  Oversluiting 

Indien gedurende de looptijd van deze verzekering een door of voor een verzekeraar 
geaccepteerd aandeel geheel of gedeeltelijk wordt overgesloten naar (een) andere 
verzekeraar(s), gebeurt dit op dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde afspraken 
zoals deze gelden op de dag van de oversluiting. 
De overnemende verzekeraars doen hiermede afstand van het recht zich ten 
aanzien van de oversluiting te beroepen op artikel 251 WvK (voor zover van 
toepassing) en/of de mededelingsplicht van artikel 7:928 BW. 
 

A 03  Voorrisico (ontstaan) 

Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schaden welke zijn ontstaan voor  
AankrVakjeFormVeld  . 
 

A 04  Voorrisico (handelen/nalaten) 

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.6. van de Algemene voorwaarden, zijn niet 
gedekt aanspraken tot vergoeding van schade die voortvloeien uit handelen of 
nalaten dat heeft plaatsgevonden voor AankrVakjeFormVeld  
 

A 05  Non cumulatie met loss occurrence dekkingen 

Op deze verzekering zijn met ingang van AankrVakjeFormVeld de 
verzekeringsvoorwaarden AankrVakjeFormVeld van toepassing. In verband hiermee 
gelden de navolgende bepalingen: 

1. Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade ontstaan voor de 
oorspronkelijke ingangsdatum van dit contract. 
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2. Indien de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden schade 
eveneens gedekt is overeenkomstig de polisvoorwaarden die van kracht 
waren voor AankrVakjeFormVeld , zal die dekking voorgaan. 

3. Indien de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden 
schade overeenkomstig het in lid 2 bepaalde slechts gedeeltelijk gedekt is, zal 
per aanspraak op basis van de geldende polisvoorwaarden en verzekerde 
bedragen dekking worden geboden voor het verschil in voorwaarden en 
verzekerde bedragen. 

In geval van dekking voor het verschil in verzekerde bedragen zal het eigen risico 
niet worden toegepast. In geval van dekking voor het verschil in voorwaarden zal het 
eigen risico worden verminderd met het eigen risico dat van kracht is overeenkomstig 
de dekking als omschreven in lid 2. 
 

A 06  Premieberekening op basis van het loon  

Indien in deze polis de premie (mede) over het loon wordt berekend, wordt onder 
loon verstaan het SV loon (voor aftrek franchise), met maximering. 
(het jaarloon dient te worden verhoogd met het totale bedrag dat wordt betaald 
wegens tewerkgestelde uitzendkrachten, ingeleende en andere niet in loondienst 
zijnde personen, alsmede het maximum premieplichtige loonbedrag ingevolge de 
WIA voor iedere eigenaar/firmant). 
 

A 07  Premieberekening op basis van de omzet  

Indien in deze polis de premie (mede) over de omzet wordt berekend, wordt onder 
omzet verstaan het totaalbedrag van in enig verzekeringsjaar aan cliënten en 
opdrachtgevers in rekening gebrachte bedragen exclusief BTW. 
 

A 08  Premieberekening op basis van de herbouwwaarde 

Indien in deze polis de premie (mede) over de herbouwwaarde wordt berekend, 
wordt onder de herbouwwaarde verstaan de totale herbouwwaarde van de 
onroerende zaken die al dan niet tegen betaling aan derden ter beschikking worden 
gesteld en waarvan verzekerde volgens de in de polis omschreven hoedanigheid de 
eigenaar of exploitant is. 
 

A 09  Naverrekening (verplicht op te nemen bij polissen met naverrekening) 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.4.2. van de Algemene voorwaarden hebben 
verzekeraars het recht de definitieve premie vast te stellen door de voorlopige premie 
te verhogen met AankrVakjeFormVeld   of met zoveel meer als hen toekomt op grond 
van aan hen bekende gegevens. 
 

A 10  Eigen risico personenschade 

Met betrekking tot personenschade geldt een eigen risico per aanspraak zoals is 
vastgelegd op het polisblad. 
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Indien de schade onder het eigen risico blijft of lijkt te blijven zullen verzekeraars 
niettemin belast zijn met de schadebehandeling en blijft hetgeen in artikel 4.1. van de 
Algemene voorwaarden staat vermeld, onverminderd van kracht.  
Verzekeraars zijn gerechtigd om schaden die onder het van toepassing zijnde eigen 
risico blijven namens en voor rekening van verzekerde met tegenpartij te regelen. 
Verzekeraars zullen hun standpunt vooraf aan verzekerde kenbaar maken. 

A 11  Deelnemingen, meeverzekerde rechtspersonen 

1. Andere nader bepaalde rechtspersonen als bedoeld in artikel 1.2.2. van de 
Algemene voorwaarden zijn alle in Nederland  bestaande of op te richten 
vennootschappen vanaf het moment dat de verzekeringnemer daarin al dan niet 
rechtstreeks voor meer dan 50% deelneemt.  

2. Onder vennootschap is mede begrepen elk ander rechtspersoonlijkheid bezittend 
lichaam. 

3. Nieuw opgerichte vennootschappen of nieuwe deelnemingen gelden als 
verzekerde rechtspersonen vanaf het moment van oprichting c.q. het moment 
waarop de juridische eigendom van de nieuw verworven deelnemingen op de 
verzekerde is overgaan. 

4. Voorwaarde voor het automatisch meeverzekeren van deze rechtspersonen is dat 
hun activiteiten passen in de in de polis omschreven verzekerde hoedanigheid. 

5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt ten aanzien van 
vennootschappen of deelnemingen welke zijn opgericht of verworven op of na de 
ingangsdatum van deze polis, of indien dit later is de datum van het van kracht 
worden van deze clausule, dat: 
a) indien de desbetreffende vennootschap of deelneming voor de 

overnamedatum verzekerd was op basis van een “loss occurrence”-systeem, 
niet verzekerd zijn aanspraken die betrekking hebben op schade ontstaan 
voor de datum van meeverzekering. 

b) indien de betreffende vennootschap of deelneming voor de overnamedatum 
verzekerd was op basis van een “claimsmade” of een ander systeem dan “loss 
occurrence”, niet verzekerd zijn aanspraken of omstandigheden 
verbandhoudende met handelen of nalaten voor de datum van 
meeverzekering.  

6. Bij verkoop van een deelneming wordt artikel 2.7.1. van de Algemene 
voorwaarden analoog toegepast.   

 

A 12  Tentoonstellingen 

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1. van de Algemene voorwaarden, is wel 
verzekerd de aansprakelijkheid voor schade aan gebouwen en/of terreinen en/of 
ruimten die aan een verzekerde, al dan niet tegen betaling, ter beschikking zijn 
gesteld voor deelneming aan tentoonstellingen, beurzen en manifestaties. 
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A 13  Aansprakelijkheidsverhogende bedingen 

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.4. van de Algemene voorwaarden  ter zake 
van een vrijwaringbeding is wel verzekerd de aansprakelijkheid voor schade die voor 
verzekerden voortvloeit uit voorwaarden waarop: 
- materialen, materieel, gebouwen, terreinen en/of personen aan verzekerden (al 

dan niet tegen betaling) ter beschikking zijn gesteld; 
- zaken aan verzekerden zijn geleverd of (al dan niet tegen betaling) ter 

beschikking zijn gesteld; 
- verzekerden deelnemen aan tentoonstellingen, beurzen en dergelijke; 
- diensten aan verzekerden zijn verleend, werkzaamheden voor verzekerden zijn 

verricht en dergelijke; 
- vergunningen en/of concessies aan verzekerden zijn verleend tot het op bepaalde 

manieren en/of bepaalde plaatsen verrichten van werkzaamheden, het verlenen 
van diensten en dergelijke. 

 

A 14  Brandgevaarlijke werkzaamheden   

Terzake van zaakschade veroorzaakt door brand en/of ontploffing alsmede de 
gevolgschade daarvan geldt een eigen risico per aanspraak zoals vermeld op het 
polisblad indien de schade in verband staat met brandgevaarlijke werkzaamheden bij 
derden, zoals lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, verfafbranden, dakdekken, 
föhnen en dergelijke. 
Er geldt echter een lager eigen risico per aanspraak zoals vermeld op het polisblad  
indien verzekerde kan aantonen dat de volgende voorzorgsmaatregelen zijn 
getroffen:  
 
Voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden (algemeen) 
 
a.    Brandbare materialen worden meer dan 5 meter van de werkplek geplaatst. 
 Indien dat niet mogelijk is zijn deze met een branddeken afgedekt. 
b.    Gasslangen:  
      -  voldoen aan NEN-EN 1763-1:2001 en m.b.t. laswerkzaamheden aan NEN-EN    
         559:2003; 
      -  zijn niet ouder dan 2 jaar; 
      -  zijn voorzien van deugdelijke slangklemmen. 
c.    Op de werkplak/het dak zijn altijd: 
      -  twee verzegelde, draagbare blustoestellen met elk een inhoud van 6 kg 
 bluspoeder (abc) aanwezig, die jaarlijks worden onderhouden door een erkend 
 onderhoudsbedrijf; 
      -  tenminste twee branddekens aanwezig. 
d.    Tijdens werkonderbrekingen zijn branders gedoofd en moet de kraan op de 
 gasfles worden gesloten. 
e.    Gedurende 1 uur na beëindiging van de brandgevaarlijke werkzaamheden 
 wordt  controle uitgeoefend. 
 
Voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden op daken 
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 Bij brandgevaarlijke werkzaamheden op daken zijn tevens de volgende 
 voorwaarden van toepassing: 
f.    Bij opslag van brandbaar materiaal op het dak worden de volgende 
 maatregelen genomen: 
      - het brandbaar materiaal wordt over het dak verspreid (de 
 materiaalconcentraties worden  
         minstens 5 meter van elkaar verwijderd); 
      -  het brandbaar materiaal wordt geplaatst op minstens 3 meter van de  
 dakranden en op  
       minstens 5 meter van opgaand gevelwerk; 
      -  brandbare materialen zijn niet hoger dan 2 meter gestapeld. 
g.   De bitumenketel(s) is/zijn: 
      -  op een afstand van minstens 5 meter van de gasfles geplaatst; 
      -  uitgevoerd met een temperatuurbegrenzer die de gastoevoer kan blokkeren; 
      -  in een metalen bak geplaatst met een inhoud van minstens de netto-inhoud 
 van de ketel; 
      -  bij plaatsing op het dak vrij van de dakbedekking, door de ketel(s) te plaatsen 
 op onbrandbaar isolatiemateriaal of betontegels. 
h.    Bij renovatie, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden is in overleg met de 
 opdrachtgever de benodigde informatie verzameld over de brandbaarheid van 
 constructie, aansluitdetails en opgeslagen producten. Aan de hand van de 
 verkregen informatie worden op schrift gestelde richtlijnen opgesteld voor de 
 wijze van uitvoering. Indien onvoldoende brandpreventieve maatregelen 
 kunnen worden getroffen, wordt gebruik gemaakt van koude kleefstof of 
 zelfklevende materialen. 
i.    Op het dak aanwezige ventilatoren, koelinstallaties e.d. dienen gedurende de 
 werkzaamheden als hiervoor omschreven uitgeschakeld te zijn tot tenminste 1 
 uur na beëindiging van deze werkzaamheden. 
 
Indien deze voorzorgsmaatregelen niet of onvoldoende zijn getroffen, zal een 
volgende schade-aanspraak buiten de dekking van de verzekering vallen, als blijkt 
dat de voorzorgsmaatregelen opnieuw niet of onvoldoende zijn getroffen. 
 

A 15  Aanspraken op schadevergoeding in U.S.A. en/of Canada 

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.5. tweede zin van de Algemene 
voorwaarden zijn de navolgende bepalingen van kracht: 
1.    Deze verzekering geeft tevens dekking voor aanspraken voortvloeiende uit 
 door verzekerde aan respectievelijk voor cliënten in de USA en/of Canada 
 geleverde en/of gefactureerde zaken en/of verrichte en/of gefactureerde 
 werkzaamheden als die aanspraken tegen verzekerde zijn ingesteld op basis 
 van het recht van de USA en/of Canada, dan wel zijn gebaseerd op 
 gerechtelijke uitspraken door enig rechtsprekende instantie in de USA en/of 
 Canada. 
2.    In afwijking van het bepaalde in artikel 2.4.5. van de Algemene voorwaarden 
 geldt het eigen risico tevens voor bereddingskosten, kosten van verweer en 
 rechtsbijstand en wettelijke rente als bedoeld in de artikelen 2.4.1. t/m 2.4.3. 
 van de Algemene voorwaarden, waarvoor tevens wordt bepaald dat deze deel 
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 uitmaken van de op het polisvoorblad vermelde verzekerde bedragen per 
 aanspraak en derhalve tezamen met de schade niet boven deze bedragen 
 worden vergoed. 
3.   In afwijking van het op het polisblad vermelde geldt het verzekerd bedrag per 
 aansp raak tevens als maximum per verzekeringsjaar. 
4.    Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van kosten verband houdende met 
 het terughalen, behandelen, herstellen of vernietigen van geleverde zaken 
 (de zogenaamde  product recall). 
5.    In afwijking van het bepaalde in artikel 20. van de Bijzondere voorwaarden zijn 
 niet gedekt aanspraken tot vergoeding van schade in verband met 
 milieuaantasting. 
6.   Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van zogenaamde punitive-, 
 exemplary- of  vindictive damages. 
7.    Niet gedekt is de aansprakelijkheid van vennootschappen naar het recht van 
 de USA en/of Canada en/of van natuurlijke personen, werkzaam voor deze 
 vennootschappen. Onder vennootschap is mede begrepen elk ander 
 rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam; deze rechtspersoonlijkheid te 
 beoordelen naar het recht van de plaats van vestiging. 
8.    De verhouding tussen verzekerden en verzekeraars bij deze overeenkomst 
 wordt beheerst door Nederlands recht. 
9.    Alle geschillen die uit deze overeenkomst mochten voortvloeien zullen worden  
       onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in de plaats van 
 afgifte van deze polis. 
 
(optioneel, afhankelijk van de reeds van toepassing zijnde inloopdekking) 
 
10.  In afwijking van het elders in de polis bepaalde heeft deze dekking uitsluitend 
 betrekking op door verzekerde aan respectievelijk voor cliënten in de USA 
 en/of Canada geleverde en/of gefactureerde zaken en/of verrichte en/of 
 gefactureerde werkzaamheden op of na AankrVakjeFormVeld  . 
 

A 16  Werk- en/of landmateriaal   

Met betrekking tot de aansprakelijkheid van in Nederland gevestigde verzekerden 
voor door derden geleden schade veroorzaakt door of toegebracht met werk- en/of 
landmaterieel geldt het volgende: 
1  Werk-/landmaterieel 
1.1 Onder werk- en/of landmaterieel (hierna te noemen materieel) in de zin van 

deze clausule worden verstaan motorrijtuigen die in de zin van artikel 1 van de 
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) als zodanig kunnen 
worden beschouwd, waarbij uitdrukkelijk wordt bepaald dat hieronder niet zijn 
begrepen vracht – en bestelauto‟s en andere motorrijtuigen die primair 
bedoeld zijn voor vervoer over de openbare weg. 

1.2 Ten aanzien van in het vorige lid genoemde materieel is het bepaalde in 
artikel 3.2. van de Algemene  voorwaarden niet van toepassing en blijft de 
dekking gelden voor schade veroorzaakt door of toegebracht met het 
materieel met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden. 

2 “Eigen” materieel 



 

8 

 

Indien schade is veroorzaakt door of toegebracht met materieel waarvan de 
aangesproken verzekerde dan wel het moederbedrijf of een zuster- of 
dochterbedrijf van de aangesproken verzekerde, eigenaar is of daarover 
beschikt uit hoofde van huurkoop  en/of leasing, geldt een op het polisblad 
vermeld eigen risico .  

3  Materieel van “derden”  
3.1 Indien door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde materieel van 

derden wordt gebruikt dient deze verzekerde ten behoeve van dit materieel 
elders een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, dan wel met deze 
derde overeen te komen dat deze voor de verzekering zorgdraagt. De 
betreffende verzekering dient in ieder geval de aansprakelijkheid van deze 
verzekerde voor schade, veroorzaakt door of toegebracht met dit materieel te 
dekken tot een limiet van tenminste het in lid 2 bedoelde eigen risico en dient 
tevens te voldoen aan de eisen uit hoofde van de WAM. 
Onder materieel van derden wordt in de zin van deze clausule verstaan 
materieel waarvan de aangesproken verzekerde dan wel het moederbedrijf of 
een zuster- of dochterbedrijf van de aangesproken verzekerde, geen eigenaar 
is en daarover niet beschikt uit hoofde van huurkoop en/of leasing. 

3.2 Indien verzekerde met de in lid 3.1 bedoelde derde is overeengekomen dat 
deze voor een verzekering als bedoeld in lid 3.1 zal zorgdragen, maar in geval 
van schade blijkt dat deze derde niet geheel aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan, loopt de onderhavige verzekering in afwijking van het bepaalde in de 
Algemene voorwaarden onder "samenloop", als excedent van de ten behoeve 
van dit materieel gesloten verzekering respectievelijk als het verschil in 
voorwaarden. In geval van dekking voor het verschil in voorwaarden of, indien 
onderhavige verzekering volledige dekking dient te bieden omdat deze derde 
in het geheel niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan geldt een op het 
polisblad vermeld eigen risico.  

3.3 Indien blijkt dat verzekerde niet heeft voldaan aan de verplichting als 
omschreven in lid 3.1 geldt een eigen risico dat gelijk is aan het eigen risico 
als bedoeld in lid 2. 

3.4 Indien sprake is van kortstondig incidenteel gebruik van het materieel van 
derden zijn de verplichtingen als omschreven in lid 3.1 niet van toepassing, 
wordt lid 3.3 geacht te zijn doorgehaald en geldt een eigen risico dat gelijk is 
aan het eigen risico als bedoeld in lid 3.2. 

4 Kabels en leidingen 
Indien blijkt dat verzekerde, in het geval van schade aan kabels of leidingen, 
niet heeft voldaan aan de aanbevelingen tot voorkoming van schade aan 
leidingen (AVSL) van Bouwend Nederland is het bepaalde in lid 3.2 en 3.4 niet 
van toepassing en geldt een eigen risico dat gelijk is aan het eigen risico als 
bedoeld in lid 2. 
Met “aanbevelingen tot voorkoming van schade aan leidingen” (AVSL) worden 
gelijk gesteld soortgelijke algemeen geldende aanbevelingen die met 
hetzelfde doel binnen andere branches zijn overeengekomen. 

5 Andere verzekering 
5.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 2.8.2. van de Algemene voorwaarden 

zal verzekerde geen rechten kunnen laten gelden op de daarin vermelde 
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onverplichte behandeling en/of afwikkeling van aanspraken door 
Verzekeraars.  

5.2 Indien in de situatie als omschreven in artikel 2.8.1. van de Algemene 
voorwaarden in de andere verzekering ten behoeve van het materieel een 
vergelijkbare regeling is opgenomen, wordt de dekking voor schade 
veroorzaakt door of toegebracht met materieel als verleend door middel van 
de onderhavige verzekering geacht niet te hebben bestaan.  

5.3 Indien in geval van schade blijkt dat die andere verzekering de 
aansprakelijkheid van verzekerde niet geheel dekt, biedt onderhavige 
verzekering ondanks het bepaalde in lid 5.2 alsnog dekking voor het meerdere 
van de schade boven het bedrag, dat onder die andere verzekering is betaald. 

6 Eigen risico 
De in deze clausule van toepassing verklaarde eigen risico‟s worden niet 
toegepast indien de onderhavige verzekering loopt als excedent van of 
dekking biedt voor het verschil in verzekerde bedragen met een elders 
lopende verzekering. Het eigen risico vindt echter wel toepassing indien de 
elders lopende verzekering een lager verzekerd bedrag heeft dan de in deze 
clausule vermelde eigen risico‟s. In dat geval geldt een eigen risico voor het 
verschil tussen dit verzekerd bedrag en het eigen risico. 

 

A 17  Terrorisme-uitsluiting 

1 Toepasselijkheid uitsluiting  
 
De onderstaande terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor zover: er sprake is van 
andere dan in  Nederland gelegen risico's, vastgesteld op basis van artikel 1:1 onder 
“staat waar het risico is gelegen” van de Wet op het financieel toezicht, en/of de 
verzekering is ondergebracht bij verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de 
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V., zoals 
aangegeven op het polisblad.  
 
2 Uitsluiting  
 
Deze verzekering geeft geen dekking voor gevolgen van 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.  
 
3 Begripsomschrijvingen  
 
3.1 Terrorisme  
 
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan buiten het  kader van een van 
de zes in artikel 3.38 van de Wet op het financieel toezicht 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 tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken 
ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij 
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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. 
 
3.2 Kwaadwillige besmetting  
 
Het buiten het kader van een van de zes in artikel 3.38 van de Wet op het financieel 
toezicht 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 
tengevolge  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. 
 
3.3 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. 
 

A 18  Terrorismedekking (NHT) 

Betreft terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. (NHT). 2003/1048/150503 1. 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze clausule en de daarop berustende bepalingen wordt – voor zover niet anders 
blijkt – verstaan onder: 
1.1 Terrorisme: 
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van een 
van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht 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 tengevolge 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. 
1.2 Kwaadwillige besmetting: 
Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het 
financieel toezicht 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 tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken 
en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische 
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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. 
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. 
1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij 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 artikel 1.1, 1.2 en 1.3 
omschreven risico‟s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht. 
1.5 Verzekeringsovereenkomsten: 
a) Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 1:1 onder “staat waar het risico is gelegen” van de Wet op het 
financieel toezicht 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. 
1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars: 
Levens-, natura-, uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van Wet op het 
financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te 
oefenen. 
 
Artikel 2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 
2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven 
omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking 
bestaat voor gevolgen van 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 terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak 
op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die 
de verzekeraar terzake 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 
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op het financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken 
verzekering. 
2.2 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. 
2.3 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 artikel 1 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. 
 
Artikel 3 Uitkeringsprotocol NHT 
3.1 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. 
3.2 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. 
3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan 
niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal 
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worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 
3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken.  
3.4 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. 
 

 A19 Goed Werkgeverschap artikel 7:611 BW 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.5 van de Algemene voorwaarden 
 wordt onder schade eveneens verstaan de door een ondergeschikte van 
 verzekerde als genoemd in artikel 1.2.1 t/m 1.2.3 van de Algemene 
 voorwaarden geleden schade in verband met een van buiten komend, 
 plotseling en rechtstreeks inwerkend geweld (hierna te noemen: het ongeval), 
 als gevolg waarvan door de ondergeschikte zaakschade en/of 
 personenschade wordt geleden en waarvoor de hiervoor genoemde 
 verzekerde op grond van artikel 7:611 BW een behoorlijke verzekering (of 
 vergoeding ten behoeve van een dergelijke verzekering) had dienen te 
 verzorgen. 
2. Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar 

genoemde ondergeschikten een SVI, WEGAM of een vergelijkbare 
verzekering (hierna te noemen: andere polis) van kracht is, biedt de 
onderhavige verzekering - in afwijking van het bepaalde in artikel 3.2 van de 
Algemene voorwaarden - eveneens dekking indien de schade is veroorzaakt 
door of toegebracht met motorrijtuigen echter met inachtneming van de 
navolgende aanvullende bepalingen: 

2.1  Indien de andere polis geen aansprakelijkheidsverzekering betreft wordt artikel 
2.8 van de Algemene voorwaarden vervangen door de navolgende bepaling: 
De schadevergoeding onder die andere polis wordt in mindering gebracht op 

 de schadevergoeding ingevolge de door deze clausule verleende dekking. 
2.2  Uitgesloten blijft echter: 
2.2.1  schade veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, straatraces, 

snelheidsproeven of -ritten; 
2.2.2  schade waarbij de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van 

alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend, opwekkend middel of 
geneesmiddel verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht het 
motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel door de wet of overheid is of 
zou zijn verboden; 

2.2.3  schade waarbij de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig voor 
 het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan wel de bestuurder de 
 rijbevoegdheid is ontnomen of onvoorwaardelijk is ontzegd. 
2.3  De uitsluitingen als omschreven in lid 2.2.2 en 2.2.3 gelden niet ten aanzien 

van schade geleden door ondergeschikten die aantonen dat de daarin 
genoemde omstandigheden zich buiten hun weten en tegen hun wil hebben 
voorgedaan en dat hen daarvan geen enkel verwijt treft. 

3  Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar 
genoemde ondergeschikten geen andere polis van kracht is, zal hetgeen 
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vermeld staat in artikel  3.2.1 t/m  3.2.6  van de Algemene voorwaarden ten 
aanzien van de in lid 1 genoemde dekking niet van toepassing zijn. 

4. Een eventueel toepasselijk eigen risico voor zaakschade of personenschade 
geldt, afhankelijk van de aard van de in eerste instantie door de 
ondergeschikte ten gevolge van het ongeval geleden schade (zaakschade of 
personenschade), ook met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde schade.  

5. Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade, indien het ongeval 
 heeft plaatsgevonden voor AankrVakjeFormVeld  
 

De tekst van de Modelclausules behorende bij de NBA 2007 is beschikbaar via de website van de Coöperatieve 

Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A., www.vnab.nl  
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