Clausule ‘Doorlopende verzekering’ behorende bij voorwaarden Meeùs Beurs Constructie Voorwaarden
2010.
In aanvulling en zo nodig in afwijking van de voorwaarden Meeùs Beurs Constructie Voorwaarden 2010 is
het volgende van toepassing.
1. Verzekerde werken
Onder dit contract zijn verzekerd -zonder enige opgave of kennisgeving- alle door verzekerde uit te voeren
werken (zie “verzekerde werken” als omschreven op het polisblad) welke zijn gestart op of na de aanvangsdatum
van deze verzekering, echter exclusief eventuele onderhanden zijnde werken.
Buiten de verzekering kunnen worden gelaten werken waarvan de geschatte eindwaarde meer bedraagt dan de
op het polisblad onder Rubriek I genoemde verzekerde som. Werken met een hogere aanneemsom kunnen
verzekerd worden na aanmelding bij de makelaar tegen nader overeen te komen premie en condities.
2. Bouwtermijn
De verzekering is van kracht voor de termijn van maximaal de op het polisblad genoemde bouwtermijn per
werkproject van de activiteitenwerkzaamheden als nader omschreven in artikel 2.1 van de
verzekeringsvoorwaarden, tot de eerste oplevering, waarna de onderhoudstermijn zal ingaan. Werken/projecten
met een bouw-/werk-periode van meer dan de op het polisblad vermelde bouwtermijn zijn uitsluitend verzekerd
na aanmelding bij de makelaar en alsdan tegen nader overeen te komen premie en condities.
Na de oplevering van het werk geldt de op het polisblad vermelde onderhoudstermijn.
3. Uitloop
Op nadrukkelijk verzoek van verzekeringnemer, gedaan voor annulatiedatum van deze polis, blijft deze
verzekering volledig van kracht voor die werken en projecten, waarvan de werkzaamheden zijn aangevangen
voor de einddatum van de polis en welke op genoemde einddatum niet zijn opgeleverd respectievelijk waarvan
een eventuele onderhoudstermijn nog niet is verstreken. De hierop van toepassing zijnde premie en condities
zullen gelijk zijn aan de door verzekeraars voor het volgend jaar voorgestelde premies en condities. Bij het
voornoemde verzoek van verzekerde dient een opgave te worden gevoegd van de van toepassing zijnde werken
en/of projecten.
4. Uitbreiding Dekking
Zonodig in uitbreiding op artikel 2.2 van de verzekeringsvoorwaarden wordt overeengekomen dat in geval van
materiële schade aan, verlies of vernietiging van de verzekerde interesten en/of onderdelen daarvan, de dekking
zich eveneens uitstrekt tot het deel dat direct getroffen is door één of meer van de omstandigheden als in dit
artikel genoemd.
5. Schadeconstatering
Overeengekomen wordt dat, wanneer de verzekerde objecten op het werkterrein arriveren zonder dat enige
schade geconstateerd wordt, alle schaden welke daarna worden ontdekt, worden geacht te zijn ontstaan na
aankomst op het bouwterrein en derhalve voor rekening van verzekeraars komen, behoudens door verzekeraars
te leveren tegenbewijs.
6. Naverrekening
Het bepaalde inzake naverrekening (artikel 21) wordt hiermede terzijde gesteld en vervangen door de volgende
bepaling:
De makelaar zal uiterlijk 1 april van enig jaar de verzekerde aannemer verzoeken om gegevens ter vaststelling
van de definitieve premie over het achterliggende verzekeringsjaar. De verzekerde aannemer zal deze gegevens
in ieder geval voor 30 juni daaraanvolgend dienen te verstrekken. Verzekerde heeft de plicht op verzoek van
verzekeraars de voor de naverrekening van de premie opgegeven ‘omzet’ (zie polisblad voor omschrijving wat
hieronder wordt verstaan) te bewijzen door middel van een verklaring van een wettelijk bevoegd accountant.
Verzekerde dient deze verklaring in te zenden binnen zes maanden na het desbetreffende verzoek van
verzekeraars. Indien verzekerde in gebreke blijft, dan verkrijgen verzekeraars daardoor een vordering op de
verzekerde aannemer gelijk aan 30% boven de verschuldigde definitieve premie van enig voorafgaand jaar.
7. Stilzwijgende verlenging
Deze verzekering wordt jaarlijks op de contractsvervaldag stilzwijgend verlengd voor een periode van 12
maanden, tenzij de verzekering door één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste
twee maanden is opgezegd.
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