Meeùs Beurs Constructie Voorwaarden 2010
De genoemde Rubrieken zijn uitsluitend verzekerd indien dit is vermeld op het polisblad en hiervoor
premie is berekend.
Rubriek I: het werk
Art. 1

Omschrijving van de verzekerde objecten

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Onder "verzekerde objecten" worden verstaan:
de te bouwen objecten, in aanbouw en/of gereed;
alle bijkomende werken, meerwerk, wijzigingen enz. al dan niet volgens bestek;
alle voor een verzekerd werk of project bestemde materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen
enz., ongeacht of deze reeds door de bouwdirectie zijn goedgekeurd;
steigerwerk, bekistingen, damwanden, dekzeilen en andere tijdelijke en/of hulpwerken en/of
hulpmaterialen, al dan niet volgens bestek en alle andere t.b.v. van een verzekerd werk of project te
gebruiken objecten, doch exclusief werktuigen enz., als hierna omschreven;
alle ten behoeve van het werk te gebruiken, in gebruik zijnde en/of gebruikte tekeningen, ontwerpen,
modellen en dergelijke voorwerpen.
Onder deze Rubriek zijn uitgesloten machines, werktuigen en gereedschappen, alsmede keten,
loodsen en andere tijdelijke onderkomens zomede de inventaris hiervan, eigendommen van de
bouwdirectie en van personen in dienst van verzekerde of van de bouwdirectie, geld en geldswaardige
papieren.

1.1.4
1.1.5
1.2

Art. 2

Omschrijving van de dekking

2.1

De verzekering is van kracht gedurende het verblijf en/of tijdens de bouw, oprichting, installatie en/of
gereed en/of in alle andere omstandigheden, incluis reparatie, renovatie, verbouwing op of nabij het
bouwterrein, onverschillig waar binnen de Benelux en Duitsland. Inclusief transport binnen genoemd
dekkingsgebied, opslag en/of behandeling op of buiten de werkterreinen (anders dan op de terreinen van
de leveranciers) voorts incluis beproevingen, testen, enz., onverschillig hoe vaak en hoe lang deze
worden gehouden, maar met betrekking tot proefbedrijven is de periode gelimiteerd tot de periode
genoemd in het betreffende bestek.
Deze verzekering dekt met volledige renunciatie aan art. 7:951 BW en andere wetsartikelen welke met
de condities van deze polis in strijd mochten zijn (voor zover geen dwingend recht) alle materiële schade
aan of verlies of vernietiging van de verzekerde objecten, onverschillig hoe ook ontstaan.
Overeengekomen is dat deze verzekering de volledige kosten van vervanging en/of reparatie en/of
herstel van de verzekerde objecten zal vergoeden zoals die op het moment van het verlies van of de
schade aan die objecten zijn, ongeacht de oorspronkelijke kosten of waarde van die objecten.
Indien een onderhoudsperiode is meeverzekerd, is gedurende de onderhoudstermijn uitsluitend schade
gedekt welke:
veroorzaakt wordt door de verzekerde tijdens de werkzaamheden uitgevoerd uit hoofde van
onderhoudsverplichtingen in het bestek of bouwcontract;
zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór
aanvang van deze termijn.
Echter is overeengekomen dat niettegenstaande enige oplevering de verzekering volledig van kracht
blijft voor het werk en de activiteiten die nog gedurende de eventuele onderhoudstermijn moeten worden
uitgevoerd.

2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2

Art. 3

3.1
3.2
3.3
3.4

Uitsluitingen
Van deze verzekering zijn uitgesloten:
schade of verlies of vernietiging die een direct gevolg is van gehele of gedeeltelijke stilstand van het
werk, tenzij deze stilstand rechtstreeks veroorzaakt is door een onder de polis gedekte materiële schade
en/of verlies of vernietiging van enig verzekerd object of onderdeel hiervan;
verlies van enig verzekerd object of onderdeel hiervan door verdwijning of vermissing welke eerst door
middel van een normale inventarisatie wordt geconstateerd;
kosten en/of uitgaven in verband met verbeteringen en/of veranderingen in het ontwerp, gebruik en/of
toepassing van verbeterde materialen, verbeterde en/of veranderde werkwijze, constructie e.d.;
bedrijfsschade van onverschillig welke aard en hoe ook omschreven, derhalve ook kosten en/of uitgaven
in verband met gehele of gedeeltelijke stilstand van het werk, alsmede vertraging in de uitvoering van en
onderhandelingen over contracten en verlies van contracten;
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Art. 4

Verzekeringsperiode Rubriek I (bouwtermijn)

4.1

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen eindigt deze verzekering bij oplevering van elk werk resp.
wanneer een onderhoudstermijn is meeverzekerd, na het verstrijken van deze onderhoudstermijn.
Binnen het raam van de polisvoorwaarden geeft deze verzekering dekking voor schade welke is
veroorzaakt en ontstaan tijdens de duur van de verzekering. Ten aanzien van de aanvang van het risico
wordt echter overeengekomen, dat mede gedekt is schade veroorzaakt vóór de verzekeringstermijn,
doch zich eerst tijdens de verzekeringstermijn openbaarde of werd verergerd.
In geval een werk of project in gedeelten wordt opgeleverd, eindigt de onderhoudsperiode voor het
gehele werk op de datum waarop de onderhoudsperiode voor het laatste opgeleverde gedeelte eindigt.

4.2

4.3
Art. 5

Bijzondere regelingen

5.1

Met betrekking tot die schade en/of verlies of die vernietiging welke volgens de polisvoorwaarden is
gedekt, zijn, voor zover niet reeds begrepen in de reparatiekosten of andere wijze van
schadevergoeding, medeverzekerd:
de kosten van slopen, demonteren, ontmantelen, verwijderen, weer aanbrengen, opnieuw monteren of
plaatsen van enig onderdeel van de verzekerde objecten, voorzover deze kosten noodzakelijkerwijze
gemaakt moeten worden i.v.m. een onder de verzekering gedekt evenement;
de honoraria, mits redelijk vastgesteld, van architecten, inspecteurs en technische adviseurs, alsmede
de kosten van toezicht welke kosten redelijkerwijze gemaakt moeten worden voor het vervangen, weder
opbouwen resp. in de vroegere toestand terugbrengen van het werk;
de kosten van de i.v.m. bovengenoemde vervanging, wederopbouw of herstel, nieuw te maken
tekeningen en bestekken, alsmede de kosten van aanbesteding;
de kosten van wegruimen van materialen en/of puin alsmede van het noodzakelijk slopen en/of
verwijderen van enig deel van de beschadigde verzekerde objecten;
expresbestellingen en overwerklonen in verband met reparatie of vervanging.
De onder dit artikel overeengekomen dekking geldt voor de 5 Rubrieken tezamen tot een maximum
gelijk aan de definitieve eindwaarde van het verzekerde werk als omschreven in art. 6.2 per gebeurtenis
(of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak), als een afzonderlijke
verzekering, waarop de overige voorwaarden van de polis, voor zover zij niet in strijd zijn met hetgeen in
dit artikel uitdrukkelijk is overeengekomen, volledig van kracht zijn.
Indien een gedeelte van het werk of project reeds voor de aanvang van de onderhoudstermijn in gebruik
wordt genomen, blijft de dekking volledig van kracht.
Overeengekomen is dat schade aan, verlies of vernietiging van de verzekerde objecten, zich
openbarend na aankomst op het werk, zullen worden beschouwd als schaden die onder deze
verzekering zijn gedekt (mits overigens vallend onder de dekkingsomschrijving) tenzij verzekeraars
kunnen bewijzen dat de schade plaatsvond tijdens een elders verzekerd transport naar het werk, in geval
verzekeraars de schade als renteloze lening zullen trachten te verhalen op verzekeraars van de elders
lopende polis.
Voor deze elders lopende polis is art. 23.1 niet van toepassing.

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

5.2
5.3

Art. 6

Verzekerde som

6.1

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het aan de voorzijde van deze polis vermelde
verzekerde bedrag de geschatte eindwaarde van het werk en wordt als voorlopig verzekerde som
aangemerkt. Het is echter de bedoeling van de polis vanaf de ingangsdatum de definitieve eindwaarde
van het werk te verzekeren, tot een maximum van 130% van de voorlopig verzekerde som.
Onder de definitieve eindwaarde wordt verstaan de aanneemsom inclusief winst, verrekenposten, meer
of minder werk, die de aan de voorzijde van de polis genoemde aannemer uiteindelijk heeft ontvangen of
die aan hem verschuldigd is na oplevering van het werk, alsmede de waarde van de overige onder
Rubriek I genoemde "verzekerde objecten", benevens honoraria van architecten, adviseurs en/of
constructeurs, kosten van toezicht e.d. Indien de eventueel door derden (waaronder ondermeer te
verstaan nevenaannemers) en/of geleverde materialen zijn medeverzekerd, dienen de door derden en/of
aanbesteder gemaakte kosten van uitvoering en/of waarde van de geleverde materialen onder de
aanneemsom te zijn begrepen.
Verzekeraars zullen elke schade ten volle vergoeden, met inachtneming van het in de polis genoemde
eigen risico tot ten hoogste 130% van de voorlopig verzekerde som, ook indien de definitieve
eindwaarde hoger mocht blijken te zijn dan 130% van de voorlopig verzekerde som.

6.2

6.3
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6.4

6.5

Ongeacht de bedragen welke onder deze Rubriek voor enige materiële schade en/of verlies of
vernietiging van de verzekerde objecten resp. voor de kosten als bedoeld in art. 5 worden vergoed, zal
de verzekering t.a.v. deze Rubriek gedurende de gehele verzekeringstermijn voor de volle verzekerde
som blijven doorlopen. Verzekerde verbindt zich over de uitgekeerde bedragen pro rata
premieverbeteringen te betalen op basis van de overeengekomen premie, zulks te rekenen vanaf de
datum van de schade tot het einde van de verzekeringstermijn.
Boven het verzekerd bedrag worden eveneens de gemaakte bereddingskosten in de zin van art. 7:957
BW vergoed. De bereddingskosten worden eveneens vergoed indien deze namens verzekerden worden
gemaakt en onverschillig of deze kosten met of zonder goede uitslag zijn gemaakt.. Onder deze kosten
worden mede begrepen op geld waardeerbare opofferingen.

Rubriek II: wettelijke aansprakelijkheid
Art. 7

Omvang van de verzekering
Verzekeraars verzekeren hierbij met inachtneming van de hierna genoemde voorwaarden aan
verzekerde, in zijn/haar/hun in deze polis omschreven hoedanigheid, de schadeloosstellingen aan
derden tot betaling waarvan verzekerde op grond van enige wettelijke bepaling gehouden is, ingevolge
in kracht van gewijsde gegaan vonnis of ingevolge transactie met toestemming van verzekeraars
aangaan, in geval:
1. derden lichamelijk letsel hebben bekomen, zijn gedood of in hun gezondheid zijn geschaad;
2.
aan stoffelijke eigendommen van derden schade is toegebracht of lichamelijke zaken verloren
gaan dan wel door derden, als direct of indirect gevolg van zodanige schade aan eigendommen,
schade in hun vermogen is geleden; indien en voor zover verzekerde voor en ander aansprakelijk
is, mits de schade verband houdt met de uitvoering van het, onder deze polis, verzekerde werk.
Verzekeraars zullen slechts tot vergoeding van schade onder deze Rubriek gehouden zijn, indien de in
dit artikel onder 1 en of 2 genoemde omstandigheden zijn ontstaan tijdens de verzekeringstermijn.
Verzekeraars zullen echter eveneens vergoeden die schaden, welke na beëindiging van de
verzekeringstermijn worden aangemeld en welke reeds tijdens de verzekeringstermijn zijn ontstaan of
begonnen zijn te ontstaan en zich daarna openbaarden of werden verergerd.

Art. 8

Verzekeraars vergoeden tevens de door verzekerde met hun goedkeuring gemaakte kosten van
rechtskundige bijstand en rechtsgedingen waartoe verzekerde in verband met zijn door deze verzekering
gedekte aansprakelijkheid wordt genoodzaakt, ook in de gevallen waar deze aansprakelijkheid wordt
betwist en ongeacht de aan de voorzijde van de polis genoemde maxima.

Art. 9

Medegedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade die voor verzekerde voortvloeien uit
voorwaarden waarop:
- werkzaamheden zijn aangenomen en/of uitgevoerd;
- materialen, materieel, gebouwen, terreinen en/of personen aan verzekerde (al dan niet tegen betaling)
ter beschikking zijn gesteld;
- goederen aan verzekerde zijn geleverd of (al dan niet tegen betaling) ter beschikking zijn gesteld;
- diensten aan verzekerde zijn verleend, werkzaamheden voor verzekerde zijn verricht e.d.;
- vergunningen en/of concessies aan verzekerde zijn verleend tot het op bepaalde manieren en/of op
bepaalde plaatsen verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten e.d.

Art. 10 De onder deze Rubriek verleende dekking geldt als een afzonderlijke verzekering. De
schadeloosstellingen onder deze Rubriek zullen behoudens het in artikel 8 bepaalde, beperkt zijn tot ten
hoogste de aan de voorzijde van de polis achter Rubriek II genoemde verzekerde som(men) per
gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen als gevolg van één en dezelfde oorzaak.
Art. 11 Uitsluitingen

11.1
11.2

Verzekeraars zijn niet tot vergoeding gehouden indien:
de schade noodzakelijkerwijze moest worden toegebracht ten behoeve van het werk, resp.
onafwendbaar uit de werkzaamheden moest voortvloeien;
de schade is toegebracht aan goederen of zaken die verzekerde of iemand voor hem in gebruik, in huur,
ter bewerking, behandeling, bewaring, ten vervoer of om welke reden dan ook onder zijn opzicht heeft.
De uitsluiting is niet van toepassing voor schade aan of verlies van zaken die:
- niet daadwerkelijk in bewerking waren op het ogenblik van toebrengen van de schade;
- verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien en voor zover
ter zake daarvan door brandverzekeraars schade is vergoed;
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Verzekerde zal niet worden geacht, onder zich te hebben aan derden toebehorende vaartuigen of
voertuigen, al dan niet gecharterd of gehuurd, zolang deze aanwezig zijn op, bij of aan de terreinen van
verzekerde of daar waar verzekerde werkzaamheden verricht.
11.3
11.4
11.5

er met een verzekerde toebehorend vaartuig zaakschade als bedoeld in art. 8 van de Nederlandse
Beurs-Cascopolis voor de Binnenvaart 2006 wordt toegebracht. Deze uitsluiting geldt niet voor
roeiboten, schuiten, pontons e.d.
de schade is toegebracht met een aan verzekerde toebehorend luchtvaartuig.
de schade is veroorzaakt door het gebruik van mechanisch voortbewogen voertuigen, tenzij deze op of
nabij het bouwterrein worden gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden. Als mechanisch
voortbewogen voertuigen zullen worden beschouwd die voertuigen en aannemersgereedschappen, die
onder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (W.A.M.) vallen.
Met betrekking tot mechanisch voortbewogen voertuigen, die op of nabij het bouwterrein worden
gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden, zullen Verzekeraars voorzover het de
aansprakelijkheid van de eigenaar van een dergelijk voertuig betreft, uitsluitend het meerdere boven het
bedrag, dat overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) gedekt moet
worden, vergoeden of wanneer in feite een hoger bedrag door een dergelijke W.A.M.-verzekering is
gedekt, het meerdere boven dit hogere bedrag.
Met betrekking tot de aansprakelijkheid van de andere verzekerde partijen zullen Verzekeraars zonodig
het meerdere vergoeden boven het bedrag hetwelk onder eventuele elders lopende verzekeringen is
gedekt.
Voorts wordt overeengekomen dat verzekeraars, zowel ten aanzien van de aansprakelijkheid van de
eigenaar als ten aanzien van de andere verzekerde partijen het eventuele verschil in voorwaarden
tussen de W.A.M.-verzekering en deze verzekering zullen vergoeden.

11.6

Ook indien één of meer der ondergetekenden zijn of worden toegelaten als verzekeraar(s)
overeenkomstig art. 2 derde lid van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.)
dekken zij de aansprakelijkheid zoals in deze polis omschreven niet in die hoedanigheid.
Door het aangaan van deze verzekering heeft de verzekerde derhalve niet voldaan aan enige
verplichting tot verzekering voortspruitende uit genoemde wet.
de schade is toegebracht aan de ten tijde van het ongeval onder de Rubrieken I en IV verzekerde
interesten of enig gedeelte daarvan.

Art. 12 Boeten komen nimmer ten laste van verzekeraars, evenmin als vorderingen wegens tijdverlet en/of
winstderving als gevolg van materiële schade aan en/of verlies of vernietiging van de onder Rubriek I
verzekerde interesten waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
Art. 13 De onder deze Rubriek verleende dekking geschiedt ten behoeve van alle onder deze polis verzekerde
partijen, alsof iedere partij afzonderlijk verzekerd was, met dien verstande echter dat de
aansprakelijkheid van verzekeraars voor schaden voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak de aan de
voorzijde van de polis achter Rubriek II genoemde som(men) nimmer zal overschrijden, ook al zijn
meerdere hieronder verzekerde partijen voor dezelfde gebeurtenis aansprakelijk.
Art. 14 Derde in de zin van deze verzekering is iedereen behalve de verzekerde. Niettemin is uitdrukkelijk
overeengekomen dat deze verzekering mededekt de hiervoren omschreven aansprakelijkheid van:
14.1
de onder deze polis verzekerde partijen;
14.2
de directeuren, commissarissen, firmanten, eventuele functionarissen alsmede de ondergeschikten van
de sub 1 genoemde als zodanig;
14.3
de sub 1 en 2 genoemden tegenover elkaar en onderling.
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Rubriek III: eigendommen van opdrachtgever etc.
Art. 15 Omschrijving van de dekking
15.1
15.1.1
15.1.2
15.1.3
15.2
15.3

Deze verzekering dekt schade aan, verlies of vernietiging van:
eigendommen van opdrachtgever;
andere eigendommen welke deel vormen van het werk;
andere eigendommen waarvoor een opdrachtgever aansprakelijk is, tenzij de eigendommen op het
moment van de schade verzekerd zijn onder Rubriek I.
Voor zover niet reeds onder artikel 15.1 verzekerd, is medegedekt aansprakelijkheid van verzekerde
voor schade aan en/of verlies of vernietiging van eigendommen die verzekerde onder zijn opzicht of in
bewerking heeft.
Voor zowel artikel 15.1 als 15.2 geldt dat schade, verlies of vernietiging het gevolg moet zijn van dan wel
verband moet houden met uitvoering van werken of projecten als in Rubriek I omschreven.

Art. 16 Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag als premier risque per gebeurtenis (of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit
een en dezelfde oorzaak).
Art. 17 Uitsluitingen

17.1
17.2

Verzekeraars zijn niet tot schadevergoeding gehouden indien:
de schade noodzakelijkerwijs moest worden toegebracht ten behoeve van het werk resp. onafwendbaar
uit de werkzaamheden moest voortvloeien.
de schade is toegebracht aan (al dan niet daadwerkelijk) bij de bouw in gebruik zijnde werktuigen,
machinerieën, gereedschappen en verdere uitrusting.

Rubriek IV: aannemersmaterieel en eigendommen personeel
Art. 18 Omschrijving van de verzekerde objecten
18.1
18.2

Deze verzekering geschiedt op alle bij het werk te gebruiken, in gebruik zijnde of gebruikte machines,
werktuigen, gereedschappen, alsmede keten, loodsen en andere tijdelijke onderkomens, zomede op de
inventaris hiervan.
Deze verzekering geschiedt voorts, indien en voor zover verzekerde hiervoor krachtens het bestek of
anderszins aansprakelijk is, op het werk aanwezige eigendommen van de bouwdirectie en van personen
in dienst van verzekerde of van de bouwdirectie.

Art. 19 Omschrijving van de dekking
Deze verzekering dekt met volledige renunciatie aan art. 7:951 BW en andere wetsartikelen welke met
de condities van deze polis in strijd mochten zijn (voor zover geen dwingend recht) alle materiële schade
aan, verlies of vernietiging van de verzekerde objecten, onverschillig hoe ook ontstaan. De artikelen 2.1,
3 en 6.5 zijn op deze Rubriek analoog van toepassing. Het verzekerd bedrag geldt als maximum per
gebeurtenis (of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak).
Art. 20 Uitsluitingen
Niet verzekerd is varend en drijvend materieel en evenmin draglines, bulldozers, kranen, asfaltmachines
of asfaltinstallaties e.d. en transportmiddelen/werktuigen met mechanische rij-aandrijving, noch geld of
geldswaardige papieren.
Algemeen
Art. 21 Premie
Indien de aan de voorzijde van deze polis vermelde premie(s) is (zijn) gebaseerd op de geschatte
eindwaarde, dan zal de definitieve premie worden berekend aan het eind van de verzekeringstermijn.
Daartoe dient verzekerde zodra de definitieve eindwaarde als omschreven in art. 6.2 bekend zal zijn,
deze waarde aan verzekeraars op te geven. Bedraagt de definitieve eindwaarde meer dan 100% van de
voorlopige verzekerde som, dan zal verzekerde de overeengekomen premie tevens verschuldigd zijn
over het meerdere tot maximaal 130% van de voorlopige verzekerde som. Bedraagt de definitieve
eindwaarde minder dan 100% van de voorlopige verzekerde som, dan zullen verzekeraars restitutie van
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premie verlenen op basis van de overeengekomen premie over het mindere, doch ten hoogste over 30%
van de voorlopige verzekerde som met meer dan 30% een billijke premieverbetering te verlangen.
Art. 22 Uitsluitingen
22.1
Molest
22.1.1 Van deze verzekering zijn uitdrukkelijk uitgesloten de risico's van:
22.1.1.1 oorlog, oorlogsgeweld, vijandelijke inval, vijandelijkheden of andere oorlogsdaden (ongeacht of er een
oorlogsverklaring is gegeven of niet), burgeroorlog, revolutie, militaire en/of burgerlijke opstand tegen het
wettig gezag, muiterij, militaire en/of andere machtsusurpatie;
22.1.1.2 confiscatie, opvorderingen, rekwisitie of vernietiging van of schade toegebracht aan eigendommen in
opdracht van regering, de jure of de facto, of van enig ander overheidsorgaan van het land waarin de
verzekerde objecten zich bevinden.
22.1.2 Gedekt is evenwel schade aan, verlies of vernietiging van de verzekerde objecten, welke direct of
indirect is veroorzaakt door onontdekte projectielen en/of landmijnen en/of bommen en/of andere
explosieven, onverschillig of de verzekerde objecten met die projectielen enz. in aanraking zijn geweest.
Deze medeverzekering is van kracht voor alle onder de polis verzekerde Rubrieken. Deze dekking tegen
verlies of schade door onontdekte projectielen zal echter automatisch worden beëindigd in geval het land
waarin de verzekerde objecten zijn gelegen, in een feitelijke oorlogstoestand wordt betrokken.
22.2
Opzet
Verzekeraars zullen geen beroep doen op art. 7:952 BW, behalve in geval van schade opzettelijk
veroorzaakt door één of meer van de verzekerde partijen. Onder opzet van één of meer van de
verzekerde partijen zal niet verstaan worden opzet van personeel van verzekerde(n) al dan niet
leidinggevend of toezichthoudend.
Verder is nog overeengekomen dat indien:
- één of meer van de verzekerde partijen schade lijdt/lijden doordat het werk waardoor die partij(en)
verantwoordelijk is/zijn, beschadigd of vernietigd wordt resp. verloren gaat;
- schade aan objecten wordt toegebracht als nader omschreven in Rubriek IV;
- schade aan de onder Rubriek III verzekerde objecten wordt toegebracht door opzet van één of meer
van de verzekerde partijen verzekeraars niet van hun verplichting tot vergoeding ontheven zullen zijn.
In afwijking van art. 7:962 lid 3 tweede zin BW nemen verzekeraars geen regres op de
verzekeringnemer en/of verzekerden, tenzij de aansprakelijke verzekeringnemer en/of verzekerde de
schade heeft (hebben) veroorzaakt met opzet in de zin van artikel 22.2.
22.3
Atoomkernreacties
Van deze verzekering zijn uitdrukkelijk uitgesloten de risico's van schade aan, verlies of vernietiging van
enig interest, kosten of uitgaven daaruit voortvloeiende of bedrijfsschade hoe dan ook, wanneer deze
schade direct of indirect veroorzaakt wordt dan wel toegebracht wordt of voortvloeit uit ioniserende
stralingen of radioactieve besmetting door enige kernbrandstof of afval ontstaan uit de verbranding van
kernbrandstof. Een en ander met terzijdestelling van al hetgeen, vermeld in deze polis, dat hiermede in
strijd mocht zijn.
Art. 23 Samenloop
23.1

23.2

23.3
23.3.1

23.3.2

23.3.3

Primaire dekking
De verzekering verleent primaire dekking en in geval van verlies of schade -als gedekt onder de
condities van deze polis- zullen verzekeraars een dergelijke schade vergoeden, ongeacht of deze
schade geheel of gedeeltelijk ook verhaalbaar zou zijn onder enige andere verzekering; verzekeraars
doen afstand van alle rechten van verhaal op een dergelijke andere verzekering.
Ten aanzien van Rubriek III geldt dat de regeling van artikel 23.1 slechts van toepassing is indien de
verzekerde aannemer voor het ontstaan van de schade, het verlies of de vernietiging een schriftelijke
afspraak heeft gemaakt met de opdrachtgever, waardoor de verzekerde aannemer de verplichting heeft
een primaire dekking te verzorgen.
De regeling van artikel 23.1 geldt niet ten aanzien van de transportverzekering als genoemd in artikel
5.3.
In dat geval geldt het navolgende:
voor zover nodig in afwijking van art. 7:961 BW zijn schaden die onder enige andere bestaande polis
gedekt zijn, indien deze polis niet zou hebben bestaan, uitdrukkelijk van deze verzekering uitgesloten.
Verzekeraars zullen in zodanig geval slechts aansprakelijk zijn, indien en voor zover de schade niet
onder zulk een andere polis wordt vergoed;
in geval een schade niet wordt vergoed onder een andere bestaande verzekering of verzekeringen
omdat in die andere verzekering is bepaald dat de onderhavige verzekering dient voor te gaan, zullen
verzekeraars zich hieraan onderwerpen en de schade, binnen het raam van de polis, onder de
onderhavige verzekering vergoeden;
in geval van schade gedekt onder de voorwaarden van deze polis welke schade ook verhaalbaar is
onder een eventuele andere verzekering zullen verzekeraars van deze polis -indien dit uitdrukkelijk door
de verzekerde wordt verzocht- aan de verzekerde voorschieten als renteloze lening een som gelijk aan
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het bedrag dat verzekeraars zouden hebben moeten betalen indien deze andere polis niet zou hebben
bestaan; het terugbetalen van deze lening zal afhangen van en slechts geschieden tot een bedrag dat
eventueel verhaald wordt op verzekeraars van deze andere polis.
De verzekerde zal alle mogelijk stappen nemen om verzekeraars van deze andere polis hun
aansprakelijkheid te laten aanvaarden.
Art. 24 Verplichtingen van verzekerde
24.1
24.1.1

24.1.2

24.1.3

24.1.4

24.1.5

24.1.6
24.1.7
24.2

In geval van schade resp. van een gebeurtenis welke tot schade zou kunnen leiden, is verzekerde
verplicht:
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na het plaatsvinden van het schadegeval resp. na het tijdstip
waarop het te zijner kennis is gekomen, verzekeraars hiervan in kennis te stellen, onder vermelding van
de volledige bijzonderheden en een zo volledig mogelijke omschrijving omtrent de aard, de oorzaak en
de toedracht van de schade resp. van het gebeurde;
alle op het schadegeval betrekking hebbende gegevens en stukken, zoals afschrift van het door de
aannemers c.s. bijgehouden dagboek, alsmede aansprakelijkstellingen, straf- en civiele dagvaardingen
e.d. zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan verzekeraars resp. de door hen benoemde
deskundige(n) te zenden;
alle redelijkerwijze te verlangen medewerking tot regeling en vaststelling van de schade te verlenen en
voorts aan verzekeraars of de door hen benoemde deskundige(n) op verzoek toegang te verschaffen tot
de bouwterreinen, het werk of enig onderdeel daarvan dat volgens mededeling beschadigd of vernietigd
is;
volledige medewerking te verlenen, zowel voor als na de vergoeding van een schade t.a.v. de
uitoefening door verzekering van hun rechten tegenover derden uit hoofde van art. 7:962 BW. en toe te
staan dat verzekeraars, indien zij dit wensen, derden aanspreken met gebruikmaking van de naam van
verzekerde;
zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid, het treden in schikkingen of het doen van
betalingen zonder toestemming van verzekeraars. Een terechte erkenning of het erkennen van louter
feiten is toegestaan;
het regelen van schade, het voeren van een burgerlijk geding en, indien verzekeraars dit wenselijk
achten, het leiden van de verdediging in geval van een strafproces alsmede het nemen van alle
beslissingen welke hieruit voortvloeien of hiermede in verband staan aan verzekeraars over te laten;
onverminderd de verplichting van de verzekerden of hun vertegenwoordigers in het Burgerlijk Wetboek
opgelegd alle vlijt en naarstigheid in het werk te stellen ter beperking van de schade en alle aanwijzingen
van verzekeraars of de door hen benoemde deskundige(n) op te volgen.
Indien verzekerde een onvolledige of onware opgave doet of de door de wet of deze polis gestelde
verplichting niet nakomt, kan verzekeraar de schade-uitkering verminderen met de schade die hij
daardoor lijdt indien hij daardoor in een redelijk belang is geschaad.

Art. 25 Schade-expert
In geval van schade benoemt Meeùs Assurantiën in overleg met verzekeraars een expert.
Art. 26 Schade-afmakingscourtage
Boven de verzekerde som dekt deze verzekering mede schade-afmakingscourtage welke door de
makelaars in geval van schade aan de verzekeraars in rekening wordt gebracht.
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Art. 27 Abandonnement
Verzekerde zal niet het recht hebben enig verzekerd object, al dan niet beschadigd, vernietigd of
verloren, aan verzekeraars te abandonneren.
Art. 28 Mededelingen
Alle mededelingen door verzekeraars aan de makelaars gericht zullen gelden als waren die
mededelingen rechtstreeks aan de verzekerde, waarvoor zij bestemd zijn, gedaan tenzij de verzekerde
vóór het tijdstip van de mededeling bij exploit of door verzekeraars voor ontvangen erkend schrijven de
bevoegdheid tot mededeling aan bedoelde makelaars zal hebben uitgesloten. Het bepaalde in art. 7:928
lid 2 en 3 BW is niet van toepassing bij het sluiten van de onderhavige verzekering.
Art. 29 Premie- en schadebetalingsclausule
29.1
29.2

29.3
29.4

29.5
29.6

29.7
29.8

29.9

29.10

29.11

29.12

De makelaar heeft zich tegenover verzekeraars tot betaling van de verschuldigde premies en overige
verschuldigde bedragen (hierna tezamen te noemen: premies) als eigen schuld verbonden en wordt
deswege in rekening-courant belast voor de verschuldigde premie.
Verzekeringnemer is gehouden de premies aan de makelaar te voldoen. Ingeval de verzekering via een
tweede tussenpersoon is gesloten en de verzekeringnemer aan deze heeft betaald, is de
verzekeringnemer door deze betaling tegenover de makelaar eerst wettig gekweten, wanneer de tweede
tussenpersoon aan de makelaar de premies heeft afgedragen.
De verzekeringnemer is tegenover verzekeraars wettig gekweten voor zover hij de premies aan de
makelaar heeft voldaan.
De in lid 29.1 bedoelde verplichting van de makelaar tot betaling van premies als eigen schuld bestaat
niet ten aanzien van de premies die de verzekeringnemer verschuldigd wordt na het moment waarop de
makelaar aan de verzekeraars heeft meegedeeld dat zij het krediet aan de verzekeringnemer heeft
opgezegd.
Verzekeraars crediteren de makelaar in rekening-courant voor de door verzekeraars verschuldigde
schadepenningen en premierestituties.
De makelaar zal de schadepenningen en premierestituties aan de rechthebbende(n) afdragen. Ter zake
van deze afdracht is de makelaar tot niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat resteert na
verrekening van deze schadepenningen en premierestituties met ten tijde van het ontstaan van de
afdrachtverplichting al of niet opeisbare vorderingen uit hoofde van welke verzekering ook. Deze
verrekening vindt van rechtswege plaats.
Verzekeraars zullen door de betaling van de makelaar aan de rechthebbende zijn gekweten, zodra de
schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn ontvangen, respectievelijk met hem zal zijn verrekend in
overeenstemming met de wet dan wel een tussen hem en de makelaar bestaande regeling.
Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan de makelaar en de makelaar in
gebreke blijft om deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraars de
schadepenningen en premierestituties van de makelaar terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling
worden aangesproken door de rechthebbende.
Indien de makelaar de van verzekeraars ontvangen schadepenningen en premierestituties heeft
doorbetaald aan de tweede tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor doorbetaling zorg te
dragen, zal de makelaar de schadepenningen en premierestituties van de tweede tussenpersoon
kunnen terugvorderen indien de makelaar hetzij door de rechthebbende wordt aangesproken tot
rechtstreekse betaling, hetzij de verzekeraars die schadepenningen en premierestituties van de
makelaar terugvorderen, zoals in dit lid voorzien.
Betaling en krediet:
Onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van de verschuldigde premies aan de
makelaar zal deze verzekering slechts van kracht zijn voor de termijn waarvoor de premies aan de
makelaar zijn betaald c.q. voor de termijn waarvoor de makelaar verzekeringnemer krediet heeft
verleend. Verzekeringnemer zal bij de interpretatie hiervan worden geacht krediet te hebben gehad,
tenzij hem dit uitdrukkelijk is opgezegd.
Tussentijdse beëindiging bij niet-betaling:
Door het aangaan van de verzekering machtigt de verzekeringnemer de makelaar onherroepelijk om
verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen uit hoofde van deze verzekering te ontslaan, indien de
verzekeringnemer of de tweede tussenpersoon, ingeval deze verzekering via deze tweede
tussenpersoon is gesloten, nalaat de verschuldigde premies aan de makelaar te voldoen. de makelaar
zal verzekeraars niet van hun verplichting ontslaan zonder verzekeringnemer van te voren van haar
voornemen in kennis te hebben gesteld.
Verruiming begrip verzekeringnemer:
Indien een ander dan de verzekeringnemer de premies is verschuldigd wordt die ander voor de
toepassing van lid 29.1 t/m 29.4 mede als verzekeringnemer beschouwd
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Art. 30 Geschillen
Alle geschillen, hoe ook genaamd, die uit deze overeenkomst voortvloeien, ook die welke door een van
de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden
beslecht door arbitrage. De partij die arbitrage verlangt zal daarvan schriftelijke mededeling doen aan de
wederpartij en de benoeming van 3 arbiters verzoeken aan de kantonrechter te Amsterdam. De
scheidslieden stellen de regelen van de procedure vast. De scheidslieden zullen uitspraak doen als
goede mannen naar billijkheid en daarbij tevens beslissen omtrent te arbitragekosten. Zij zijn gemachtigd
om de duur van hun last te verlengen in geval hun dat noodzakelijk mocht voorkomen.
Art. 31 Wet persoonsregistraties
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te
leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in persoonsregistraties. Op deze
persoonsregistraties zijn privacyreglementen van toepassing.
Art. 32 Verjaring na afwijzing schade
Wanneer vergoeding van een schade en/of verlies (of een deel ervan) schriftelijk door of namens
verzekeraars aan verzekerde wordt afgewezen, kan hij daartegen in afwijking van art. 7:942 lid 3 BW
binnen één (1) jaar, te rekenen vanaf de datum van de afwijzing, schriftelijk in verzet komen. Maakt
verzekerde van de mogelijkheid tot verzet geen gebruik, dan komen de rechten ter zake van het
betrokken schadegeval te vervallen.
Art. 33 Vereiste van onzekerheid
Deze overeenkomst voldoet aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in art. 7:925 BW indien en
voorzover door de verzekerde of een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraar
resp. een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor
partijen bij het sluiten van de overeenkomst onzeker was dat daaruit schade voor verzekerde resp. de
derde(n) was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. Schade
welke niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste voldoet is niet gedekt. Voorzover geen sprake is van
opzet tot misleiding van de verzekeraar door de verzekeringnemer zal de verzekeraar geen beroep doen
op vernietigbaarheid van de verzekeringsovereenkomst.
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