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1 Algemene informatie
1.1 Vastlegging gegevens
1.1.1
De gegevens, die op het polisblad vermeld staan,
worden geacht van de verzekeringnemer afkomstig te
zijn.

1.1.2
Mededelingen en toezeggingen door de maatschappij
aan de verzekeringnemer of de verzekerde zijn alleen
bindend, als zij schriftelijk door de maatschappij aan de
verzekeringnemer of diens tussenpersoon zijn bevestigd.

1.2 Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de maatschappij
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ten behoeve van het waarborgen van de
veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor
statistische analyses en om te kunnen voldoen aan
wettelijke verplichtingen.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid
kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS
te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting
CIS ook onderling gegevens uitwisselen.
Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude
tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting
CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.

1.6 Bedenkperiode
De verzekering komt (definitief) tot stand nadat een
termijn van 14 dagen na ontvangst van de polis en de
bijbehorende voorwaarden is verstreken, zonder dat de
verzekeringnemer gebruik heeft gemaakt van het recht
op annulering.
Recht op annulering betekent dat de verzekeringnemer
zonder dat premie is verschuldigd de verzekering kan
annuleren door de maatschappij schriftelijk (of, indien de
verzekering langs electronische weg tot stand is
gekomen en een email-adres is verstrekt: per email),
onder vermelding van het polisnummer te berichten dat
op de verzekering geen prijs wordt gesteld.
De verzekering wordt vervolgens geannuleerd per
ingangsdatum, zodat deze geen dekking biedt voor
schade die in de tussentijd is ontstaan.

1.7 Verzekeringsmaatschappij die optreedt als
risicodrager
De verzekering is afgesloten voor rekening en risico van
Delta Lloyd Schadeverzekering NV, gevestigd te
Amsterdam aan de Spaklerweg 4, Postbus 1000,
1000 BA Amsterdam. Delta Lloyd Schadeverzekering NV
staat als aanbieder van (schade)verzekeringen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en
heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank NV
(DNB) om het schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen.

2 Begripsomschrijvingen
2.1 Brand

1.3 Adres
Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij de
maatschappij bekend adres, of aan het adres van de
assurantieadviseur via wiens bemiddeling deze
verzekering loopt.

Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen
gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is
zich uit eigen kracht voort te planten.
Als brand wordt in elk geval niet beschouwd zengen,
schroeien, smelten, verkolen en broeien.

2.2 Gebeurtenis
1.4 Toepasselijk recht en klachteninstanties
Op de verzekeringovereenkomst is Nederlands recht van
toepassing.
Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringovereenkomst kan men zich wenden tot de directie van
Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., Postbus 1000,
1000 BA Amsterdam.

1.5 Uitkering

Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende
voorvallen, die één oorzaak hebben en die schade aan
schade aan verzekerde zaken tot gevolg heeft.

2.3 Maatschappij
De verzekeringsmaatschappij die blijkens ondertekening
van het polisblad als risicodrager voor deze verzekering
geldt, dan wel de gevolmachtigde die namens de
verzekeringsmaatschappij heeft ondertekend.

De maatschappij betaalt de schadeuitkering aan de
verzekeringnemer, tenzij deze een ander aanwijst of de
polisvoorwaarden anders bepalen.
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2.4 NHT
De risicodrager heeft zich voor het terrorismerisico
herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT).

2.5 Premie
De premie, indien van toepassing vermeerderd met
kosten en assurantiebelasting.

2.6 Terrorisme/preventieve maatregelen
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de
vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en
oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen,
alsmede het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of
stoffen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van
de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend,
bij mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaat,
dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of
reeks, respectievelijk het verspreiden van ziektekiemen
en/of stoffen - 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. Van overheidswege en/of door
verzekerden(n) en/of derde(n) getroffen maatregelen
om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme af te
wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken.

• tanks, opleggers, aanhangers, wielonderstellen,
wissel- of afzetbakken.

2.10 Verzekeringnemer
De (natuurlijke) persoon of de rechtspersoonlijkheid
bezittende onderneming/instantie die als zodanig in de
polis is vermeld.

3 Omvang van de dekking
3.1 Onzekere gebeurtenis
Deze verzekering biedt alleen dekking als de schade het
gevolg is van een gedekte gebeurtenis die zich tijdens
de looptijd van de verzekering heeft voorgedaan en
waarvan het voor de verzekeringnemer en/of verzekerde
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst onzeker
was dat deze gebeurtenis zich zou voordoen. Als bij een
latere wijziging de dekking wordt uitgebreid, geldt voor
de uitgebreidere dekking de wijzigingsdatum als het
moment waarop de overeenkomst is gesloten.

3.2 Schade aan de verzekerde zaak
3.2.1 Gedekte gebeurtenis

Als verzekerde geldt de verzekeringnemer.

De maatschappij vergoedt schade door verlies of
beschadiging van de verzekerde zaken, tot ten hoogste
de verzekerde som per verzekerde zaak, voorzover de
verzekerde voor de schade aansprakelijk is. De schade
dient veroorzaakt te zijn door een gedekte gebeurtenis.
Dit zijn:
• diefstal of poging daartoe van de verzekerde zaak;
• brand, explosie, zelfontbranding en blikseminslag;
• botsen, omslaan, van de weg of te water geraken;
• enig (ander) plotseling van buiten komend onheil, ook
wanneer een dergelijke gebeurtenis het directe gevolg
is van een eigen gebrek van de verzekerde zaak.

2.9 Verzekerde zaken

3.2.2 Vergoeding op basis van reparatie

De verzekerde zaken zijn de hierna omschreven zaken
die op het moment van een gebeurtenis vallen onder een
door de verzekerde gesloten Interchange Agreement,
huurovereenkomst, terbeschikkingsstellingovereenkomst,
bruikleenovereenkomst en/of een andere, al dan niet
mondeling gesloten, overeenkomst tot gebruik van de
verzekerde zaken.
Als verzekerde zaken gelden dus:
• containers, waaronder begrepen tank-, vries-,
isotherm en huifcontainers,
• trailers, waaronder begrepen ziel-, huif-, tank-,
isotherm- en vriestrailers,

Verzekeraar vergoedt in het geval van een schade
uitsluitend de noodzakelijke reparatiekosten mits deze
reparatiekosten samen met de waarde van de restanten
de dagwaarde van de verzekerde zaak niet te boven
gaan. In dat laatste geval vergoedt de maatschappij niet
meer dan het verschil tussen de dagwaarde onmiddellijk
voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten.

2.7 Uitkeringsprotocol
Op de regeling van terrorismeschade is het Protocol
afwikkeling claims voor terrorismeschaden van
toepassing. De volledige tekst van het uitkeringsprotocol
staat op de site www.terrorismeverzekerd.nl.

2.8 Verzekerde
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3.2.3 Vergoeding op basis van totaal verlies
In het geval van verlies van de verzekerde zaak, zal de
maatschappij nooit meer uitkeren dan de dagwaarde
onmiddellijk voordat de gebeurtenis, onder aftrek van de
waarde van eventuele restanten.

3.3 Aanvullende vergoedingen
Indien sprake is van een gedekte gebeurtenis, heeft de
verzekeringnemer eveneens recht op vergoeding van de
hierna genoemde kosten, zelfs als daardoor de
verzekerde som wordt overschreden.
De vergoedingen voor de in dit artikel genoemde kosten
worden tezamen betaald tot ten hoogste een bedrag
gelijk aan de verzekerde som, ook indien sprake is van
een vergoedingsmaximum.
De voor vergoeding in aanmerkingkomende kosten zijn:

3.3.7 kosten voor vervoer/opslag van vervoerde
lading
kosten voor tijdelijke opslag (inclusief daaraan
verbonden vervoerskosten) van zaken die op het
moment van de schadegebeurtenis met het verzekerde
object werden vervoerd, mits en voor zover de opslag
een passende maatregel is om de desbetreffende
vervoersafspraken na te komen;

3.3.8 contractuele kosten
kosten bestaande uit op de verzekeringnemer rustende
financiële verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst terzake van een verloren gegane
verzekerde zaak; hierbij worden uitsluitend verplichtingen
in aanmerking genomen over de looptijd van de
overeenkomst tot het eerste moment waarop deze die
opzegbaar is.

3.3.1 averij-grosse
de verschuldigde bijdrage in de averij-grosse;

De onder 4 tot en met 8 omschreven kosten worden
vergoed tot maximaal 10 % van de verzekerde som.

3.3.2 opruimingskosten
opruimingskosten, waaronder te verstaan de kosten die
zijn verbonden aan opruiming, berging, vernietiging en
reiniging van de door een gedekte gebeurtenis getroffen
verzekerde zaak, voorzover die kosten ook naar
aanleiding van die gebeurtenis zijn gemaakt; kosten
verbonden aan enige behandeling van grond of water
worden echter niet vergoed;

3.3.3 bereddingskosten
de kosten gemaakt ter voorkoming of vermindering van
schade, onverschillig of deze kosten met of zonder
goede uitslag zijn gemaakt;

3.4 Verzekeringsgebied
De verzekering geldt voor gebeurtenissen binnen
Europa, inclusief het Aziatische deel van Turkije.

3.5 Contracttermijn
De verzekering is van kracht gedurende de contracttermijn zoals op het polisblad is vermeld. De contracttermijn wordt daarna telkens verlengd voor de op het
polisblad aangegeven periode. Onder de eerste
contracttermijn wordt verstaan de periode tussen de
ingangsdatum en de contractvervaldatum zoals vermeld
in de polis die na het afsluiten van de verzekering is
afgegeven.

3.3.4 kosten voor bewaking en vervoer
de kosten verbonden aan vervoer van de verzekerde
zaak naar de dichtstbijzijnde herstelinrichting, zonodig
inclusief de kosten van noodzakelijke bewaking;

4 Premie
4.1 Algemeen

3.3.5 kosten voor huur vervangend materieel
kosten die de verzekeringnemer is verschuldigd voor het
huren van vervangende materieel dat vergelijkbaar is
met de uitgevallen verzekerde zaken;

De premie, waarin begrepen de kosten en de assurantiebelasting, is bij vooruitbetaling op de premievervaldatum
verschuldigd. Deze datum wordt altijd op het betalingsverzoek vermeld.

3.3.6 kosten voor noodreparatie
kosten verbonden aan het (laten) uitvoeren van een
voorlopige of noodreparatie, op voorwaarde dat een
dergelijke reparatie bijdraagt aan het voorkomen van of
verminderen van gevolgschade voor de verzekeringnemer;
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4.2 Aanvangspremie
Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie, dat is
de eerste premie die na het sluiten van de verzekering
verschuldigd wordt, niet uiterlijk op de dertigste dag na
ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert te
betalen, wordt zonder dat een aanmaning door de
maatschappij is vereist geen dekking verleent ten
aanzien van alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden nadat 30 dagen sinds de ingangsdatum zijn
verstreken.
Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie
die in verband met een tussentijdse wijziging van de
verzekering verschuldigd wordt.

4.3 Vervolgpremie
Indien de verzekeringnemer de tweede en/of volgende
premietermijnen, dan wel de vervolgpremie weigert te
betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van
gebeurtenissen die na de voor die premie geldende
vervaldag hebben plaatsgevonden. Indien de verzekeringnemer de tweede en/of volgende premietermijnen, dan
wel de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen
dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die
hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat
de maatschappij de verzekeringnemer na de vervaldag
schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven.
Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie
die bij stilzwijgende verlenging van de verzekering
verschuldigd wordt.

4.4 Betalingsverplichting
Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling opgeschort
of beëindigd, de verzekeringnemer blijft verplicht de
premie te voldoen.

4.5 Herstel dekking
De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen
die hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen
verschuldigd is, voor het geheel, dus inclusief alle tot dan
toe onbetaald gebleven opeisbare premietermijnen, door
de maatschappij is ontvangen.

4.6 Premierestitutie
Bij tussentijdse beëindiging bestaat het recht van
restitutie over de termijn dat de verzekering niet meer
van kracht is.
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5 Einde van de verzekering
5.1 Opzegging door de verzekeringnemer
De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering
schriftelijk te beëindigen:
• per de einddatum van de eerste contracttermijn, met
een opzegtermijn van 2 maanden;
• als de verzekeringnemer opzegt volgens artikel 6 van
deze voorwaarden (aanpassing van premie en/of
voorwaarden);
• binnen 2 maanden nadat de maatschappij een beroep
op niet-nakoming van de mededelingsplicht bij het
aangaan van de verzekering heef gedaan.
De verzekering eindigt op de datum die in de opzegbrief is vermeld of bij gebreke daarvan op de datum
van dagtekening van de opzeggingsbrief;
• na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk
binnen 1 maand na de afwikkeling van de schade
plaatsvindt, met een opzegtermijn van 2 maanden;
• na het verstrijken van de eerste contracttermijn, met
een opzegtermijn van 1 maand.

5.2 Opzegging door de maatschappij
De maatschappij heeft het recht de verzekering
schriftelijk te beëindigen:
• per de einddatum van de contracttermijn, met een
opzegtermijn van 2 maanden;
• als de premie niet binnen de gestelde termijn is
betaald. De verzekering eindigt op de in de
opzeggingsbrief genoemde datum;
• binnen 2 maanden na de ontdekking dat de
verzekeringsnemer de mededelingsplicht bij het
aangaan van de verzekering niet is nagekomen en
daarbij heeft gehandeld met de opzet de
maatschappij te misleiden dan wel de maatschappij
de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken
niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op
de in de opzeggingsbrief genoemde datum;
• als de verzekeringnemer of de verzekerde bij schade
opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken heeft
gegeven. De verzekering eindigt dan met onmiddelijke
ingang;
• na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk
binnen 1 maand na afwikkeling van de schade
plaatsvindt, met een opzegtermijn van 2 maanden.
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6 Aanpassing van premie en/of
voorwaarden
De maatschappij heeft het recht om de premie en/of
voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort te
herzien en deze verzekering tussentijds aan te passen
aan de nieuwe premie en/of voorwaarden. De
maatschappij zal de verzekeringnemer van tevoren
schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing. Tot
30 dagen na de datum waarop de aanpassing is gaan
gelden, heeft de verzekeringnemer het recht deze
schriftelijk te weigeren, indien de aanpassing leidt tot
een hogere premie of tot voorwaarden die voor hem
nadeliger zijn. Indien de verzekeringnemer van dit recht
gebruik maakt, eindigt de verzekering op de datum
waarop de aanpassing is gaan gelden.
De verzekeringnemer heeft niet het recht om de
aanpassing te weigeren indien de wijziging van de
premie en/of voorwaarden:
• voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
• een verlaging van de premie inhoudt;
• uitbreiding van de dekking inhoudt.

7 Verjaring en verval van rechten
• Het recht op uitkering verjaart 3 jaar na het moment
waarop de verzekeringnemer of de verzekerde kennis
kreeg of had kunnen krijgen van een gebeurtenis,
waaruit voor de maatschappij een verplichting tot
uitkering kan voortvloeien. Binnen deze termijn dient
schriftelijk aanspraak te worden gemaakt op rechten
uit de polis.
• Indien de verzekeringnemer of de verzekerde de opzet
heeft gehad bij schade de maatschappij te misleiden,
vervalt onmiddellijk elk recht op uitkering, tenzij de
misleiding het verval van de rechten niet rechtvaardt.
• Indien de verzekeringnemer of de verzekerde bij
schade de verplichtingen uit de verzekering niet
nakomt en daardoor de redelijke belangen van de
maatschappij schaadt, vervalt onmiddellijk elk recht
op uitkering.

8 Uitsluitingen
8.1 Atoomkernreacties
De verzekering biedt geen dekking voor gebeurtenissen
veroorzaakt door, opgetreden bij of voortvloeiende uit
atoomkernreacties, ongeacht hoe deze zijn ontstaan en
waar zij zich hebben voorgedaan.
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8.2 Molest
De verzekering geeft geen recht op vergoeding van
schade die is ontstaan door of verband houdt met
molest.
Onder molest wordt het volgende verstaan:
• Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere
georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de
andere, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen,
bestrijden; hieronder wordt mede verstaan het
gewapende optreden van een Vredesmacht van de
Verenigde Naties;
• Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde strijd
tussen inwoners van een zelfde staat.
• Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen
een staat gericht tegen het openbare gezag.
• Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde
geweldadige handelingen, op verschillende plaatsen
zich voordoend binnen een staat.
• Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke
beweging, gericht tegen het openbaar gezag.
• Muiterij: een min of meer georganiseerde geweldadige
beweging van leden van enig gewapende macht,
gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

8.3 Opzet
De verzekering biedt geen dekking voor gebeurtenissen
die voor de verzekerde het beoogde of zekere gevolg
zijn van zijn handelen of nalaten.

8.4 Inbeslagneming
De verzekering geeft geen vergoeding voor schade
veroorzaakt of ontstaan terwijl de verzekerde zaak in
beslag is genomen of gevorderd door enige overheid.

8.5 Slijtage en oxidatie
De verzekering geeft geen dekking of vergoeding voor
schade bestaande uit of ontstaan door slijtage, roest en
oxidatie.

8.6 Banden
De verzekering geeft geen dekking of vergoeding voor
schade aan de banden van de verzekerde zaak, tenzij de
schade het gevolg is van een verzekerde gebeurtenis.

8.7 Onvoldoende onderhoud
De verzekering geeft geen recht op vergoeding van
schade die is ontstaan door of verband houdt met
onvoldoende onderhoud aan de verzekerde zaak.
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10 Schaderegeling

Het vaststellen en regelen van de schade, inclusief een
eventueel verweer in en buiten rechte tegen aanspraken
van derden, voorzover deze aanspraken ten laste van de
maatschappij zouden kunnen komen, zal door de
maatschappij plaatsvinden.
De maatschappij heeft het recht de schadevergoeding
aan derden over te maken zonder toestemming van de
verzekerde. Bij betaling rechtstreeks aan derden zal de
maatschappij rechtsgeldig gekweten zijn.

10.1 Algemeen

10.4 Expertiseregeling

De bij een schade verstrekte gegevens kunnen worden
verwerkt in het Stichting Centraal Informatie Systeem
van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen.
Het privacyreglement van de Stichting CIS is op deze
registratie van toepassing.

zo spoedig mogelijk als redelijkerwijze mogelijk is bij de
maatschappij aangifte te doen van een gebeurtenis die
voor de maatschappij tot een uitkeringsplicht kan leiden,
is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig mogelijk als
redelijkerwijs mogelijk is te melden.

Wanneer de maatschappij dit nodigt acht, zal zij de
schade laten vaststellen door een door haar te benoemen
deskundige.
Als de verzekeringnemer het niet eens is met de
schadevaststelling door de maatschappij mag hij zelf
een expert benoemen. Als deze expert en de expert van
de maatschappij niet tot overeenstemming komen,
benoemen zij in goed overleg een derde expert. Deze
derde expert zal het schadebedrag binnen de grenzen
van beide taxaties bindend vaststellen. Elk van de
partijen draagt de kosten van de eigen expert. De kosten
van de derde expert worden elk voor de helft gedragen
door beide partijen.
Als de verzekeringnemer geheel in het gelijk gesteld
wordt, neemt de maatschappij alle expertisekosten voor
haar rekening.

10.2.2 Schade-informatieplicht

10.5 Schade door terrorisme

binnen een redelijke termijn aan de maatschappij alle
inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor de
maatschappij van belang zijn om haar uitkeringsplicht te
beoordelen.

Ten aanzien van de dekking voor gebeurtenissen die
(direct of indirect) verband houden met:
• terrorisme of preventieve maatregelen;
• handelingen of gedragingen ter voorbereiding van
terrorisme of preventieve maatregelen,
geldt dat de schadevergoeding door de maatschappij
kan worden beperkt tot het bedrag van de uitkering die
de maatschappij ontvangt van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden
(NHT).

Bij elke schadegebeurtenis brengt de maatschappij het
eigen risico in minder dat vermeld staat op het polisblad
op de schadevergoeding. Alleen in geval van totaalverlies van een verzekerde zaak wordt dit eigen risico
niet in mindering gebracht.

10.2 Verplichtingen bij schade
Bij schade hebben de verzekeringnemer of de tot
uitkering gerechtigde de verplichting:

10.2.1 Schademeldingsplicht

10.2.3 Medewerkingsplicht/Plicht om schade te
voorkomen en te verminderen
hun volle medewerking te verlenen en alles na te laten
wat de belangen van de maatschappij zou kunnen
benadelen. Dit betekent voorts de plicht om bij de
verwezenlijking van een gebeurtenis waarvoor de
verzekering dekking biedt, of het ophanden zijn daarvan,
binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen die
tot voorkoming of vermindering van schade kunnen
leiden.

10.2.4 Politie-aangifte bij diefstal en ander
onregelmatig handelen
DL2737-40.1807

10.3 Schadevaststelling

Onmiddellijk aangifte te doen bij de politie indien bij de
schadegebeurtenis sprake is van diefstal, vandalisme of
ander onregelmatig handelen van derden.
Container Trailer Aansprakelijkheidsverzekering | Voorwaarden

Het Protocol afwikkeling bij claims terrorismeschade is
van toepassing. De NHT beslist of er sprake is van een
terrorismeschade. Op vergoeding kan niet eerder
aanspraak worden gemaakt dan na deze beslissing en
de bekendmaking van het bedrag van de vergoeding.
In afwijking van hetgeen elders in de polisvoorwaarden
is bepaald, vervalt elk recht op schadevergoeding of
uitkering als de melding van de claim niet is gedaan
binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist of er sprake
is van een terrorismeschade.
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9 Eigen risico

