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Artikel 1 

Aanvullende begripsomschrijvingen 
In deze Bijzondere VOO!\vaarden verstaan wij onder: 

1. Aanspraak 
Een vordering dle Is Ingesteld tegen verzekerde(n) tol vergoedng van 
schade als gevolg van een handelen of nalaten. 
Als één aanspraak beschouwen wij aanspraken, al dan niet tegen meer 
verzekerden Ingesteld, cfe verband houden met of voortvloe!en u!t: 

hetzelfde handelen of nalaten of 
een voortdurend handelen of nalaten of 
een opeenvolgend handelen of nalaten met dezelfde oorzaak. 

Deze meerdere aanspraken beschol..l\ven wtj als aangemeld op het 
moment van de meldirlJ van de eerste aanspraak. 

2. Geldigheidsduur 
Da periode vanaf da lngangsdstum van da verzakefing tot de 
beê!ndlgingsdslum van da verzekering. 

3. Handelen of nalaten 
Een handelen of rolaten van (een) verzakerde(n) waanJt een aanspraak 
voortvloeit. 
Met een handelen of nalaten stelten wi] gelijk een schadevooNal - door 
zaken en/of een handelen of nalaten van een ende<e (rechls)persoon dan 
een verzeke<de - dat volgens da wet of de In het verkeer geldende 
opvattlngen voor rekening van veczekerde{n) komt. 

4. Mnleuaantastlng 
De uitstoot, lozing, doorsljpeling, loslating of ontsru;ipp!ng van een 
vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een pnl<kelenda, 
besmettende, bederf veroorzakende of een verontreinigende Werking 
heeft tn of op de bodem, hel oppervlaktewater of een al dan riet 
onde<gronds(e) waler{gang). 

5. Motonijtulg 
Een motorrijtuig, zoals omschreven In artikel 1 van de Wet 
AansprakeliJkheldsverzakefing Motorrijtuigen. 

6. Omstandigheid 
Felt(en) waanfit een reële dreiging tot een aanspraak kan worden afgeleid. 
Daarorider verstaan \VI] feiten waarover da verzekerde concreet kan 
meedelen: 

van wie da aanspraak kan worden verwacht en 
van welk handelen of nalaten de aanspraak een gevolg kan zijn en/of 
welke maatregelen de verzekerde heeft genomen om de aanspraak 
te voorkomen of te beperken. 

7. Schade 
In af'Mjk!ng van en In aanvulling op de bepalingen In de />Jgemene 
Vooiwaarden, versta.an v.ij onder schade: 
a Schade aan personen 

letsel of aantasting van de gezondheid van personen, el min n!et 
mei da dood tot gevolg, Inclusief da schade dla daaiuit voortvloeit. 

b. Schade aan zaken 
Beschadiging, vernietiging, verloren g<1an, verontreiniging of vuil 
worden van roerende en/of orvoerenda zaken V8/\ anderen dan u, 
!ncluslef de schade cie daaTtJit voortvloeit. Onder schade aan zsken 
verslaan wlJ niet beschadlg!ng, vemlet!glng, verloren gaan, 
verontreiniging of vuil worden van lnfonnatledragers en de da&op 
aanwezige Informatie (so!tw<ire). 
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Onder schade verstaan Wlj niet de kosten die (potentiële) benadeelden 
hebben gemaa.kt voor maa.trege!en ter voorkoming V8/\ schade als 
bedoeld In artikel 6:96 Burgerlik Wetboek en vergelijkbare wettelljka 
bepalingen, lnclus!el de schade die daanJt voortvk>ait. 

B. VerzekerlngsJaar 
Een pertode van 12 maanden vanaf de prem!evervaldag en elke periode 
van gelijke dlur die daarop aansluit. Als de periode vanaf de 
Ingangsdatum van de verzekefing tot de prem!evervaldag of vanaf de 
prem1evervaldag tot da beëlndiglng.sdatum korter Is dan 12 maanden, 
beschouwen wiJ zo'n periode ook als een verzekerlngsja.ar. 
Bil een ge!dgheldsdwr die korter Is min 12 maanden Is het 
verzekefingsjaar gelijk aan de geldigheidsduur. 

9. Verzekerde(n) 
1. U In lNI hoedanigheid die op het polisb!ad staat vermeld, 

en de volgende (rechts)personen voor zover die voor u 
werkzaamheden verrichten b!nnen de op het poUsblad omschreven 
hoedanigheid: 

2. andere op het po!isblad als verzekerde opgenomen 
(rechts)persorien; 

3. personeelsveren!g!ngen, pensioenfondsen en 81\dere fondsen, 
Instellingen en stichtingen opgericht In verband mei de verhoudingen 
tussen de verzekerden genoemd In sub 1 en 2 en hun 
ondergeschikten, aJs ook da bestuurders daarvan; 

4. de vennoten, leden van de maatschap, comm!ssartssen en 
bestwrders van de verzekerdengenoemd !n sub 1 en 2; 

5. de ondergeschikten van de verzekerden genoemd !n sub 1 tlm 4: 
6. de huisgenoten en familieleden van de verzekerden genoemd In sub 

1, 2en4. 

Artikel 2 

De verzekeringsovereenkomst 
0881" waar In de Algemene Voorv;aarden bij de Verzekeringsovereenkomst 
(onder het kopje Aansprakelijkheidsverzekering) het begrip 'gebeurtenis' staat 
vermeld, moet u dit lezen als 'een handelen of nalaten'. 

Artikel 3 

Dekkingsgebied 
Wij bieden dekking voor: 
a. aanspraken waarop V8/\ toepassing Is het recht va.neen staat die gelegen 

ls b!nnen het op het po!isb!ad vermelde dekl<lngsgebled en als die 
aanspraken aan de rechter worden voorgelegd, dan moet het een rechter 
zijn van een staat die gelegen Is binnen het dekkingsgebied. 

Olgeacht het op het poHsblad vermelde dekkingsgebied bladen wij alleen 
del<klng voor: 
b. aanspraken die voortvloelen uit een handelen of nalaten wn vestigingen 

of !Walen die ln Nederland ZJ}n gelegen; 
o. aanspraken die voortvk>elen uit een handelen of nalateri van een 

verzakefde tijdens rel.zen dle hij msakt In de verzekerde hoedanigheid. 
tn dat geval geldt de gehele were!dals dekkingsgebied. Voor aanspraken, 
die voorMoeleo uit het tijdens deze reizen daadNerkelijk verrichten van 
activiteiten In de verzekerde hoedanigheid blijft het op het poHsblad 
vermelde dekkingsgebied van toepassing. 

Artikel 4 

Einde van de verzekering 
Daar mar In da Algemene Voorwaarden b~ het einde van de verzekering 
het begrip 'gebeurtenls' staat \"ermeld, moet u dlt rezen als 'aanspraak' of 
'omstandigheid'. 
ln aanvulling op deze bepaling In de Algemene Voor.vaarden eindigt da 
verzekering ook: 
a. als u deze opzegt als u een wijziging van de prem!e en/of voorwaarden, 

zoals genoemd In artikel 11 lid 2 van daze Bl]zondere Voot\vaarden niet 
accepteert. De verzekering e!m.igt dan op de In artikel 11 fid 2 genoemde 
datum: 

b. als wij deze schrlftelijk opzeggen na ontvangst van een kemlsgevlng als 
omschreven In artikel 11 Hd 2 VM deze Bijzondere Voorwaarden. 
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Da verzekering eindigt op de datum die wlj In de opzegbrle! vermelden, 
waarbij wij een opzegtermijn hanteren van ten minste 14 OOgen; 

o. zodra uw activiteiten binnen de verzekerde hoedanigheid definitief zijn 
beëindigd_ 

Artikel 5 

Omvang van de dekking 
1. Dekking van een aanspraak 

a Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde In 
de verzekerde hoedanigheid voor schade van derden, als: 

da aanspraak over deze schade voor de eerste maal tegen een 
verzekerde Is tngesletd tijdens de ge!dlgheldsduur van deze 
dekking en 
de schriftelijke melding hiervan door ons Is ontvangen tijdens 
de geldgheldsdlur van deze dekking en 
de e.a.nspraak of omstandigheid bij het 08Jl9aan van deze 
dekklf)J bij u of da aansprakelijk gestelde verzekerde riet 
bekend was. 

b. Melding van een omstandigheid 
Als een omstandigheid tijdens de ge!dgheldsduur van deze dekking 
VOOf de eerste me.al sctuiftelf\k blJ ons Is aangemeld en door ons is 
ontvangen, baschov.ven WIJ de eanspraak die daaruit voort\ioelt, 
ongeacht op we!k b)dsöp, als ontvangen op de datum van ontvangst 
van de melding van deze omstandigheid. 

2. Verzekerd bedrag 
a Per eanspraak keren Wl] maxima.al het verzekerd bedreg uit dat wi] 

op het polisblad vermelden. 
b. Per verzekeringsjaar keren wij voor alle aenspraken die met een 

verzekerlngsjaSJ In verband worden gebracht, niet meer uit dan het 
maxima.al verzekerd bedreg per verzekerlngsjaSJ dat wlj op het 
polisblad vermelden. 

c. Ongeacht of het verzekerde bedreg voldoende is om bij een gedekte 
aanspr1X1k de schade te vergoeden, bladen wlJ dekking tot maximaal 
eenmaal het verzekerde bedreg per aansprlX!k voor alle hieronder 
genoemde kosten tezamen: 
1. de kosten van procedures die met ons goedvinden of op ons 

verzoek worden gevoerd; 
2. de kosten vanrechtsbfjstand die op ons verzoekwordtverfeend; 
3. de kosten die met ons goedvinden worden geme.akt voor de 

vaststemng van aansprakelijkhelden schade; 
4. de verschu!óigde wellelïjke rente over het door de verzekering 

gedekte gedeelte van de hoofdsom; 
5. de bereddingskosten. 
Wel handhaven wij de maxima.Je vergoedingsp!lcht per 
verzekerlngs!a.SJ. 
Het op het polisblad vermelde eigen risico !s n!et van toepassing op 
de kosten die wij hierboven onder sub 1 Vm 3 noemen 

d. Voor het maximum verzekerde bedrag per verzekeringsjaar ge!dt dat 
de da.turn waarop de eerste schiftelijke melding van de aanspraak 
of omstandigheld door ons Is ontvangen, bepalend Is voor het 
verzekerings.}aar waaraan <MJ die aanspraak of omstancfgheld 
toerekenen. 

e. Als de aansprakelijkheld wn een verzekerde ook onder een andere 
dekking van daze verzekerlng is verzekerd, dan cumuleren de 
verzekerde bedragen van de afzond6fliike dekkingen nlet. In da.! 
geval getdt het hoogste verzekerd bedrag. 

3. Verzekerd bedrag voor brand- en explosieschade 
Per eanspra.ak voor schade san zaken als gevolg van brand en/of 
explosie bieden \o,1j dekking tot maximaal het bedrag dat wij daatVoor op 
het po!isblad vermelden. De bepalingen In fid 2 blijven van toepassing. 

4. Wljzlglng verzekerd bedrag 
a Als In een verzekerlngsja.ar het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar 

wrizlgl, vergoeden wij max!maa! het bedrag dat berekend Is naar rato 
van de perioden, waarvoor !n dat verzekeringsjaar de verschlRende 
verzekerde bedragen van kracht zijn. 

b. Voor aanspraken of omslanöigheden die op het tijdstip van een 
verhoging va.n het verzekerd bedrag bekend zijn bij u of een 
aansprakelijk gestelde verzekerde, blijven de verzekerde bedragen 
per aanspraak en eigen risico's van toepa.55lng zoals die waren voor 
het b]dstlp van de verhoging. 

5. Dekking van aanspraken na beê!ndlglng van de verzekering 
a Als w1], volgens de bepalingen van de Algemene en deze Bijzondere 

Voorwsa.rden, van ons recht gebruik maken om de verzekering te 
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beëindigen, kunt u de termijn Waöfblnnen aanspraken schriftelijk door 
ons moelen ziJn ontvangen, verlengen met 1 ja.ar na de beêlndîglngs
datum. De premie voor deze verlenging bedraagt 50 procent van de 
jaarpremie, de tot da.t moment van toepassing was. 

b. Als de verzekering eindigt In verba.nd met de beêlndig!ng van UN 

activiteiten binnen de verzekerde hoedanigheid, kunt u de termijn 
\V38Jblnnen aanspraken schriftelijk door ons moeten zqn ontvangen, 
VElflengen met 3 jaar na de beëlndîglngsda.tum. De premle voor 
deze verlenging bedraagt 75 procent van de jaarpremie, die tot dat 
moment van toepassing was. 

c. Als u gebruik wilt ma.ken van de In sub a of b genoemde mogelijkheld 
tot verlenging, dan moet u dat uiterlijk 30 dagen vóór het einde van 
de verzekering schriftelijk bekend maken. 

d. Voor aanspraken aangemeld binnen de termijn van 1 respectievelijk 
3 ja.ar, als genoemd In sub a en b, geldt da.t deze worden 
toegerekend aan het verzekeringsjaar direct voor de beë!ncfg!ngs
da.tum. 

6. Samenloop van verzekeringen 
a. Als blijkt dat de door de verzekering gedekte aansprakelijkheld ook 

op (een) andere verzekering(en) is gedekt, of da.SJop gedekt zou zijn 
wanneer deze verzekering nlet zou hebben bestaan, bieden \~ij 
uitsluitend dekking voor het verschil In verzekerde bedragen. In deze 
gevallen vergoeden w1} uitsluitend de gedekte schade die het bedrag 
overachrijdt \vaar op een verzekerde elders aanspraak kan maken. 

b. Als de In sub a genoemde andere verzekerlng(en): 
één of meer aan deze verzekering voorafgaande 
aansprakelijkheldsverzekerlng(en) ls/zljn en 
als de verzekeringen dezelfde of soortgelijke bepalingen 
beval~en) als !n sub a omschreven of 
als de dekking op die andere verzekeringen al dan n!et terecht 
wordt geweigerd, 

zulten\~). zonder da.t wij afstand doen van hel bepaalde onder a, de 
onder deze verzekering ontvangen aenspra.(a)k{en) onverplicht In 
behandeling nemen met toepa.sslng van de Algemene Voorwaarden 
en deze Bijzondere V001Waarden. 

7. Voorrlslco 
Wij bieden dekking voor aanspraken of omstandfgheden die voortvloe!en 
uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de 
!ngangsdatun va.n de gekozen dekking (a.lgemene aansprakelijkheid of 
werkgeversa.ansprakelqkheld), behalve als: 

de aanspraak of omstandigheid b!J het aanga.an van de gekozen 
dekking bq u of de aansprakelijk gestelde verzekerde bekend was; 
dit voorrlslco is uitgesloten of beperkt. 

8. Overgangsregeling 
Voor aanspraken of ornste.ndgheden die voortvloeien uit een ha.ndelen of 
nalaten dal heeft plaatsgevonden tijdens de geldighe!dsduur van de 
verzekering, maar vóór de datum van wijziging In de polisvoorwaarden, 
zijn voor de verzekerde(n) voor wie de verzekering op het moment van het 
handelen of re.laten geldt, alleen van toepassing de voorwaarden, 
verzekerd{e) bedrag{en) en eigen rlslco(s} de gelden tot die 
\~jzlglngsdatum. 

Voor de toepassing van deze overgangregeling verst1X1n wij onder 
'w.Jzlg!ng !n de polisvoorwa.6Iden' de overgang naar voorwaarden wwrln 
ln afl."1jking ve.n de voorafgsa.nde VOOIWaöfden bepa.!end voor de delddng 
zijn de begrippen 'eanspre.ak', 'omstandigheid', 'handelen of nalaten' In 
plaats van 'gebeurtenis'. 

Artikel 6 

Bereddingskosten 
De bereddingskosten vergoeden \o,1] alleen als: 
a. de verzekerde{n) voor de schade, Indien deze ontstaan zou zijn bij 

het uitblijven van de getroffen maatregelen, aensprakelijk Is/zijn of 
1X1nsprakelijk zou(den) zijn en 

b. de onder a bedoelde eansprakelijkhe!d door deze verzekering Is gedekt. 

Artikel 7 

Aanvullende uitsluitingen 
Daar waar ln de Algemene Voorwaarden bq de algemene uitsluitingen het 
begrip 'gebeurtenis' staat vermeld, moet u dit lezen als 'aanspraak' of 
'omstandigheid'. 
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Naast de uitsluitingen die In de AJgemene V001Wearden zijn opgenomen, 
gelden de vü19ende bepanngen. 
1. Opzet 

a WJ verlenen geen dekking voor de 8<lnsprakelijkheld V8n een 
verzekerde voor schade die Is veroorzaélkt door en/of voortvloeit uit: 

zijn opzettelijk en tegen een persooo of zaak gericht 
wederrechtelijk handelen of nalaten; 
een opzettelijk en legen een persoon of zaak gericht 
wederrechteHjk handelen of naJeten van één of meer personen 
die deel uitmaken van een groep, w&1rvan de verzekerde ook 
deel uitmaakt, ook als de verzekerde zelf niet zodanig heeft 
gehandeld of nagelaten. 

Aan het opzettelijk karakter van het wederrechlelijk handelen doet 
niet af d;;it de verzekerde of, als hlj deel uitmaakt van een groep, één 
of meer personen die deel Ultmaken van die groep zodanig onder 
Invloed van alcohol of andere stoffen verkeectlverl<eren, OOI deze/die 
n!el !n steat ls/vjn de wil te bepalen. 

b. Wij bieden wel dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde 
als werkgever voor de In sub a genoemde schade als: 

het een handelen of nalaten van een of meer ondergeschikten 
betreft en 
Weö!Voor een verzekerde als werkgever geen vetwljt Ie maken 
valt. 

Wanneer da verzekerde een rechtspersoon, een vennootschap 
onder firma of een commanditaire vennootschap Is, verstaan \"1) 
onder een verzekerde een bestuurder Qn de zin van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek) d8fl wel een beherend vennoot. 

2. Luchtvaartuigen 
Wij verlenen geen dekking voor de aanspral<elijkhe!d van een verzekerde: 

voor de schade dle ls veroorzaakt met of door een luchtvaartuig dat 
een verzekerde !n eigendom heeft. bezit, houdt, bestuurt, gebrtikt of 
laat gebruiken; 
als opdrachtgever, voor de schade d!e Is veroorzaakt met of door 
een tuchtvaartulg dat een nfet-ondergeschlkte gebruikt In het kader 
van de uitoefening van het bedrîf of het beroep van de verzekerde. 

Daze uitsluiting geldt niet voor de aanspral<elijkhe!d van een verzekerde 
voor de schade dle h!j veroorzeakt als passagier van een tuchtva.artulg. 

3. Vaartuigen 
Wij verlenen geen dekking voor de aansprake!qkheld van een verzekerde: 

voor de schade de Is veroorzaakt met of door eenvaartlig dat een 
verzekerde In eigendom heelt, bezit, houdt, bestuurt, gebrtikt of raat 
gebruiken; 
als opdrachtgever, voor de schade die Is verooaaakt met of door 
een vaartuig dat een niet-ondergeschikte gebrtikt In het kader van 
de uitoefening van het bednjf of het beroep van de verzekerde. 

Deze uitslultlng geldt n!et voor de aa.nsprake!ijkheld vM een verzekerde 
voor de schade: 
a. d!e met of door een vaartuig Is veroorzaakt aan personen; 
b. dle !s veroorzaakt met of door pontons, bakken, roelbolen en Mdere 

vaartuigen: 
die geen motor(en) voor de eigen voortstv.vlng hebben of 
{een) mo!or(en) hebben voor de eigen voortstu-Mng van n!et 
meer dan 3kYoJ en 4 PK en 
waarvan de waterverplaatsing niet meer Is dM 20 kubieke 
meter: 

o. die h~ veroorzaakt als paswgler VM een vaaJtulg. 
4. Motorrijtuigen 

Wij verlenen geen dekking voor de aanspral<elijkheld V8fl een verzekerde: 
voor de schade de Is veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat 
een verzekerde In eigendom heelt, bezit, houdt, bestuurt, gebrtikt of 
laat gebruiken; 
als opdrachtgever, voor de schade die Is veroorzaakt met of door 
een molorrljtulg dat een riet-ondergeschikte gebruikt In het kader 
van de uitoefening van het bedrijf of hel beroep van de verzekerde, 

ongeacht of dat motorrijtuig aan het vert<eer deelneemt of dat daarmee 
werkreamheden worden verricht. 
Deze uitsluiting geldt niet voor: 
a motonijtulgen In gebrolk bij niet-ondergeschikten 

de aansprakefijkhe!d van een verzekerde als opdrachtgever, voor de 
schade die wordt veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat een 
niet-ondergeschikte ten danste van het bedrijf of beroep van de 
verzekerde gebruikt en waarvan deze verzekerde geen eigenaar of 
houder Is; 

b. motorrijtuigen In gebruik bij ondergeschikten 
de aemsprakelijkhe!d van een verzekerde als werkgever voor de 
schade de wordt veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat 
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een ondergeschikte ten dienste van het bedrijf of beroep van de 
verzekerde gebruikt en waarvan: 

een verzekerde als werkgever geen eigenaar of houder !s en 
waarover hij niet op grond van huur(koop) en/of leasing 
beschikt; 

c. aanhangwagens 
de aanspral<e!ijkheld van een verzekerde voor de schade die wordt 
veroorzaakt met of door een aanhang..vagen, da na van een 
motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, vei!Ig buiten het verkeer 
tot stilstand rs gekomen; 

d. passagiers 
de aansprakelijkheid van een verzekerde voor de schade dia h!J 
veroorzaakt als passagier van een motornjtu!g; 

a. lad!ng 
de aanspral<e!ijkheld van een verzekerde voor de schade die wordt 
veroorzaakt met of door de lading die wordt vervoerd met een 
motorrijtuig en: 

zjch daaraan, daarin of daarop bevindt en 
daar vanaf of daaruit valt of Is gevallen, arde is dan t~dens laad
en loswerlaaarnheden; 

f. laden/lossen 
de aanspral<efijkheld van een verzekerde voor de schade die wordt 
veroorzaakt met of door zaken die worden geladen In of op, dan wel 
gelost uit of va.neen motorrijtuig. 

Da dekking ondereen f ge!dt niet els de zaak of de lading een gevaarlijke 
stof !s die schade veroorzaakt waarvoor een verzekerde als explo!tMt 
eensprakelijk Is op grond van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, titel 14 
afdeling 1, waarvoor op grond van de Wet /l.ansprakelijkheldsverzekering 
Motorrijtuigen een verplichte verzekeringsdekking geldt 
Da dekking onder a en b geldt niet als een verzekerde als werkgever 
en/of opdrachtgever aansprakelijk Is voor de eigen schade va.n da 
ondergeschikte of niet-ondergeschikte die deze schade als bestuurder 
van een motorrijtuig veroorzaakt. 

5. Opzicht 
1. a. Wij verlenen geen dekking voor de aansprake!ljkheld van een 

verzekerde voor de schade aan zaken die ls veroorzaakt In da 
tqd dat een verzekerde of Iemand namens hem deze zaken 
bewoont, gebru!kt, In behandeling of !n brufk!een heeft, beheert, 
bewaart, bewerkt, huurt, repareert, vervoert of om welke reden 
dan ook onder zich heeft, ook als de schade later ontsta et 

b. Als b!J cliêrlten of derden werkzaamheden worden uitgevoerd, 
geldt In geval van schade aan zaken van die cliënten of derden, 
de uitsluitng onder a alleen voor. 

die zeken waarop de uit te voeren v.-erkzaamheden zijn of 
worden verricht; 
(delen van) zaken de zjch In de onm!ddellijke reb~held VM 
de werkzaamheden bevinden en daarbij door de gevolgde 
werkmethode onvermijdelijk ZJ1n betrokken; 
zaken of delen daarvan dle doelbe">vust als hu!pmldde! voor 
de u!tvoerlng van die \verlaaamheden worden gebruikt, 
bewerkt of behandeld. 

2. Wij bieden wel dekking voor de aansprakelijkheid van een 
verzekerde: 
a. als er sprake !s van vert-eal door een brandverzekeraar volgens 

de Bedrijfsregeling Brand Regres (2000), V8Il schade aan zaken 
die een verzekerde op een andere manier dan In huur, pacht, 
bruikjeen of bewaring onder zjch had, als en voor z<:Ner de 
brandverzekeraar VOOf die zaken de schade heeft vergoed; 

b. voor schade die door een gemonteerd of gepteetst onderdeel 
!s veroorzeekt aan of In de zaak die een verzekerde aan de 
eigenaar of bezitter heeft teruggeleverd, nadat hij het 
betreffende onderdeel daaraM, daarin of daarop heeft 
gemonteerd of geplaatst. Voor het onderdeel zelf blijft de 
uitsluiting onverminderd van krocht; 

o. voor schade aan vervoermiddelen, die een verzekerde anders 
dan In huur of bruikleen onder zich heeft en waarin wordt 
geladen en/of waaruit wordt gelost, veroorzaakt ln de t~d dat 
daze vervoermiddelen voor laden en lossen aamvezlg zijn op of 
zich bevinden In de onmldde!lijka nabij held van de terreinen VM 
een verzekerde of op de plaats waar een verzekerde 
werkzaamheden verricht; 

d. als werkgever voor schade aan zaken die een verzekerde van 
een ondergeschikte onder zich heeft, met uitzondering van 
schade aan motorr~tu!gen. 

6. (Op-)geleverde zaken 
1 Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheld van een 

verzekerde voor: 
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a. de schade aan zaken, die door of onder verantwoordelijkheid 
van een verzekerde zijn (op)ge!everd; 

b. de schade en kosten die verband houden met het geheel of 
gedeelteltik opnieuw verrichten of alsnog verrichten van 
uitgevoerde respectievelijk niet uitgevoerde werkzaamheden; 

c. de schade en kosten dle verband houden met het terugroepen, 
veNangen, veroeteren of herstellen van door of onder 
verantwoordelijkheid van een va-zekerde geleverde zaken, tenzij 
deze kosten als bereddingskosten zijn wn te merken. 

De bepalingen onder a Vm c gelden ongeacht door wie de schade Is 
geleden en door wie de kosten zijn gemwkt. 

2. Als de door of onder verantwoordelqkheld van een verzekerde 
(op}geleverde zaken schade toebrengen aan andere zaken, die 
eerder door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde zqn 
(op}geleverd, gelden de onder sub 1 genoemde uîts!u!tlngen n!et voor 
die andere zaken. 

3. Als door weriaaamheden die door of onder verantwoordelijkheid van 
een verzekerde lljn uitgevoerd schade wordt toegebracht aan 
andere zaken die eerder door of onder verantwoordelijkheid van een 
verzekerde zijn (op}geleverd of die eerder onderwerp zijn geweest 
van door of onder Ver8Iltwoordel~kheld van een verzekerde 
uitgevoerde werkzaamheden, dan gelden de onder sub 1 genoemde 
uitsluitingen niet voor die Blldere zaken. 
De ln sub 1 genoemde uitsluitingen gelden wel als de zaken of de 
verrlchte werkzaamheden onde1Werp zijn van één en dezelfde 
overeenkomst. 

4. De bepalingen In lid 5 (opzicht) blijven van toepösslng. 
7. Aansprakelijkheidsverhogende bedingen 

Wij verlenen geen dekking voor de wnsprakelljkheld van een verzekerde 
dle voortvloeit uit een boete-, schadevergoedngs-, garantie-, vrif.varings
of ander soortgelijk beding, behalve als en voor zover de 
eansprake!ijkheld ook zou hebben bestaan zonder deze bedingen. 

8. Asbest 
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelljkheld van een verzekerde 
voor schade In verband met asbest. 

9. Mll!euaantastrng 
1. Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid Vön een 

verzekerde voor schade aan zaken In verband met een milieu
aantasting behalve als deze schade: 

Is veroorzaakt door zaken die door of onder 
verantwoofdel~kheld van een verzekerde aan derden zijn 
geleverd anders dan In het ksder van door een verzekerde voor 
cfie derde verrichte werkzaamheden en 
verband houdt met een plotselinge en onzekere mllieusantasting 
die niet het gevolg Is van een langzaam On)werkend proces. 

2. !n aanvulling op artikel 5 Hd 6 bieden wl], als blijkt dat de door de 
verzekering gedekte aansprakelljkheld van een verzekerde voor 
schade ook op (een) andere dan (een) 
aansprakelijkhe!dsverzekerlng(en) ls (zijn) gedekt, of dö8Iop gedekt 
zou z.i}n wanneer deze verzekering niet zou hebben bestean, 
uîtslultend dekking voor het verschil In verzekerde bedragen. In dit 
geval vergoeden WJ] uitsluitend de gedekte schöde die het bedrag 
overschrijdt w&1rop een verzekerde elders aanspraak kan maken. 

10. Werkgeversaansprakelijkheid 
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde 
tegenover zijn ondergeschikten. 
Voor deze aansprakelijkheid b!eden wij alleen dekk!ng met toepesslng ven 
de Bijzondere Voor.vaarden I Dekking Werkgeversaansprakel~khe!d, als 
de Dekking Werkgaversaansprakelijkhe!d Is meeverzekerd. 

11. Seksuele gedragingen 
Wij verlenen geen dekk!ng voor de aansprakelijkheid van een verzekerde 
voor schade de verOOfzaakt Is door en/of voortvloeit uit een seksue!e of 
seksueel getinte gedragingen ven welke aard dan ook. 

Artikel 8 

Verplichtingen bij schade 
Daar waar In de Algemene Voor.vaarden bij de verpt!chtingen bij schede, 
het begrip 'gebeurteris' staat vermeld, moel u dit lazen als 'aansprwk' of 
'omstandigheid'. 
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Artikel 9 

Eigen risico 
Op het polisb!ad Is vermeld welk(e) eigen risico's van toepassing ls (zljn). 
Bij meerdere eigen risico's voor dezelfde aanspraak passen wij het hoogste 
eigen risico toe. 

Artikel 10 

Premiebetaling en -vaststelling 
1. PremlebetaHng 

Daar mar In de Algemene Voorwaarden bij de prem!ebelaling het 
begrip 'gebeurtenis' staat vermeld, moet u dit lezen als 'aanspraak' of 
'omslandighe!d'. 

2. Premfevaststelllng eerste verzekeringsjaar 
Als de omV8Il9 van prem!ebepalende factoren, met name het Jaarloon en 
de jaaromzet, bq het aangaan Vön da verzekering n!et of n!et voldoende 
bekend zijn, woeden z.i] geschat. 

3. Driejaarlijkse premieherziening 
Wij zu!!en de premie driejaarlijks herzien. U ontvangt van ons een 
schriftelijk verzoek om aan ons een actuele opgeve te doen van de 
gegevens die voor de berekening van de premie van belang zijn. Op basis 
h!ervan kunnen wij de premie aanpassen. U moet daze gegevens binnen 
2 maanden aan ons verstrekken. Als u niet of niet t1]cfFQ aan ons verzoek 
voldoet kmnen wij de premie met 50% verhogen. 

4. Tussentijdse premieaanpassing 
U hebt recht op een tussentijdse eanpas.s!ng van de premie als sprake Is 
van een d(l)lng van 25% of meer In de jaaromzet, het jaarloon of de 
herbot.Mwsarde ten opz.lchte van de laatste driejaarlijkse opgave. 

5. Indexering 
Na afloop van het eerste en het tweede verzekerings]&1r van de !n lid 3 
bedoelde driejaarlijkse periode zullen wlj de premie verhogen of verlagen 
aan da hand van de prllslndex van alle huishoudens van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. 
Wij pas.sen deze Indexering alleen toe als en voor zover de premie 
gebaseerd Is op de jaaromzet, het jaarloon en/ of de herboLJ1.vw&1rde. 

6. Geen recht op tussentijdse beëindiging 
Een aanpassing van de premie op grond van een drlejaarfijkse 
premleherzlenlng of een Indexering geeft geen recht tot tussentijdse 
beëindiging van de verzekering. 

7. Terugbetaling van premie 
BIJ tussentijdse beë!ndfglng van de verzekering verminderen wij de prem!e 
als en voor zover dit blllijk Is. Wij betalen geen premie terug als er sprake 
Js van opzet van een verzekerde om ons te mls!elden. 

Artikel 11 

Wijziging van het risico 
1. Als er b!nnen da verzekerde hoedanig held \~jzlglngen optreden zo, dat 

het verzekerde risico als gevolg hiervan wordt verzwaard, dan kunnen wij 
da premie en.lof de voorwaarden ven deze verzekering wlj.zigen. U moet 
ons van deze wi}zlglng(en) direct schriftelijk op da hoogte brengen maar 
In leder geval binnen 2 maanden na het Intreden van de wijz.lglng(en). 
Verzekerde kan aan deze verzekering geen erkel recht ontlenen als u 
deze verpt!chting niet nakomt en daardoor onze belangen schaadt. 

2. Wij kunnen na ontvangst van de mededeling van da genoemde 
v.ijrlglng{en)' 
e. de veaekering beêlncfgen. Wij hanteren deerbij een opzegtermijn van 

ten m!nste 14 dagen; 
b. u een sclYiftalijk voorstel doen met een wijziging van de premie en/of 

de voorwaarden. U heeft met de wijziging Ingestemd behalve als u 
ons binnen 30 dagen na ontvangst \'an ons voorstel schrlftefljk 
bericht dat u niet akkoord gaat. Als u van dit recht gebruik maakt 
dan elndfgt de verzekering op de dötum die wij !n ons voorstel 
noemen. 
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