Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB
Versie 5.6: januari 2016
Hoofdstuk 5: Aansprakelijkheid
Paragraaf 0

Algemeen deel Aansprakelijkheid
Verzekerden
•
U als verzekeringnemer in de hoedanigheid die op het verzekeringsbewijs staat vermeld;
•
uw ondergeschikten als en voor zover ook u aansprakelijk bent in de hoedanigheid waarin u verzekerd bent;
•
uw huisgenoten en familieleden, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die vallen binnen de
hoedanigheid waarin u verzekerd bent;
•
de bestuurders, commissarissen, vennoten en de personeelsvereniging(en), het pensioenfonds en andere
bestuurlijke organen van de verzekeringnemer, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die
vallen binnen de hoedanigheid waarin u verzekerd bent;
•
uw vrijwillige medewerkers, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die vallen binnen de
hoedanigheid waarin u verzekerd bent.
Deze bepaling geldt uitsluitend voor § 10 (vermogensschade)
•
U als verzekeringnemer;
•
al uw maatschapleden/partners, vennoten, bestuurders, commissarissen/toezichthouders;
•
de ondergeschikten van de hiervoor genoemden;
•
de rechtverkrijgenden van en de bewindvoerders over een verzekerde, maar alleen in die hoedanigheid.
Deze bepaling geldt uitsluitend voor § 13 en 14 (vervoerders-, container-/ traileraansprakelijkheid)
•
U als verzekeringnemer;
•
uw vennoten, directeuren en ondergeschikten.
Deze bepaling geldt uitsluitend voor § 15 (werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigrisico)
•
U als verzekeringnemer;
Verzekerde kosten
Bereddingskosten
Bereddingskosten zijn verzekerd binnen de grenzen van het verzekerd bedrag.
Bereddingskosten voor §10,13,14 (vermogensschade, vervoerders-, container-/traileraansprakelijkheid)
Bereddingskosten zijn verzekerd boven het verzekerd bedrag tot maximaal eenmaal het verzekerd bedrag.
Boven het verzekerd bedrag worden vergoed:
Kosten rechtsbijstand
•
de kosten van de procedures die met ons goedvinden of op ons verzoek zijn gevoerd, en de kosten van de
rechtsbijstand die in onze opdracht is verleend. Maar niet verzekerd zijn boetes, afkoopsommen en de
gerechtskosten die met een strafproces of een tuchtrechtelijke procedure samenhangen;
Wettelijke rente
•
de wettelijke rente over het deel van de hoofdsom dat door de verzekering wordt gedekt. Dit geldt niet als in de
toepasselijke dekkingen hiervan wordt afgeweken. Bovendien geldt dat de wettelijke rente wordt vergoed tot ten
hoogste eenmaal het verzekerd bedrag per gebeurtenis of per aanspraak.
Geldelijke zekerheid
Als een overheid wegens een gedekte schade het stellen van een geldelijke zekerheid verlangt ter
waarborging van de rechten van benadeelden, zullen wij deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste € 22.700,
- per aanspraak.
Verzekerde is verplicht ons te machtigen over de zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven.
Verzekerde is bovendien verplicht alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.
Deze bepaling geldt niet voor §16 en 17 (bestuurders- en commissarissen/toezichthouders aansprakelijkheid en
namelding bestuurders- en commissarissen/toezichthouders aansprakelijkheid).

Pagina 1 van 27

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB
Versie 5.6: januari 2016
Hoofdstuk 5: Aansprakelijkheid
Uitsluitingen
Hieronder volgt de tekst van de in dit hoofdstuk meest voorkomende uitsluitingen.
In de paragraaf waarin de dekking is omschreven is aangegeven welke uitsluiting voor die dekking geldt.
0a Mededelingsplicht
U bent wettelijk verplicht om de door ons vóór het sluiten van de overeenkomst gestelde vragen volledig en naar
waarheid te beantwoorden. Er bestaat geen recht op uitkering, als wij ontdekken dat u niet aan deze
mededelingsplicht heeft voldaan en wij u daar binnen een periode van 6 maanden na de ontdekking op wijzen.
0b Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit
een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om
krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.
1 Gedrag van de verzekerde
De verzekering geeft geen dekking:
•
als de verzekerde een verplichting die hij volgens de verzekering heeft, niet is nagekomen en hij ons
daardoor in een redelijk belang heeft geschaad;
•
als de verzekerde een onvolledige of onware opgave van schade doet over het ontstaan, de aard of de
omvang van de schade met het opzet ons te misleiden en deze onvolledige of onware opgave het verval van
het recht op uitkering rechtvaardigt.
2 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-,
vrijwarings- of een ander soortgelijk beding, behalve indien en voor zover de aansprakelijkheid ook zou hebben
bestaan zonder een dergelijk beding.
3 Aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens en molest
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door of verband houdend met aardbeving, vulkanische uitbarsting,
atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens en molest.
4 Diefstal, reparatie, onderhoud caravans
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade
•
die veroorzaakt is door of verband houdt met diefstal, poging tot diefstal of vermissing;
•
die veroorzaakt is door of verband houdt met het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan
caravans;
•
die veroorzaakt is door of verband houdt met het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden in de
stallingsruimten. Daarbij maakt het niet uit van welke aard de werkzaamheden zijn en waaraan ze worden
uitgevoerd.
5 Diensten- en productenaansprakelijkheid
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met:
• geleverde en/of opgeleverde zaken, of
• de uitvoering van werkzaamheden in het kader van een overeenkomst van aanneming van werk of een
overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten.
6 Grondontsmetting
Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade aan personen die voortvloeien uit grondontsmetting waarbij
gasvorming ontstaat. Deze uitsluiting geldt alleen ten aanzien van:
•
personen die de grondontsmetting uitvoeren;
•
uw opdrachtgever en, als de opdrachtgever een rechtspersoon is, zijn organen.
7 Luchtvaartuigen
Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade die voortvloeit uit het toedienen van bestrijdingsmiddelen
met behulp van luchtvaartuigen.
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8 Milieuaantasting
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade in verband met een milieuaantasting. Evenmin zijn verzekerd de
kosten van verweer.
In het kader van een milieuaantasting is wel verzekerd:

•
•
•

de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van luchtverontreiniging, waaronder niet vallen kosten van
sanering;
de aansprakelijkheid voor personenschade;
de aansprakelijkheid van verzekeringnemer voor schade die verband houdt met geleverde en/of opgeleverde
zaken.

In deze gevallen worden de kosten van verweer wel vergoed.
9 Motorrijtuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die door of met een motorrijtuig of
luchtvaartuig is veroorzaakt, en schade die door of met een gemotoriseerd vaartuig aan zaken is veroorzaakt.
Onder een motorrijtuig verstaan wij: een motorrijtuig in de zin van artikel 1 Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM), met uitzondering van fietsen met elektrische trapondersteuning.
Deze uitsluiting is ook van toepassing in geval van de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die is
veroorzaakt door of met een werktuig dat is bevestigd op of aan een motorrijtuig. Hieronder is begrepen het
risico voortvloeiend uit de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), het rijrisico en/of het
werkrisico. Deze verzekering geldt niet als vervanging van of aanvulling op een motorrijtuigenverzekering, een
werkmaterieelverzekering of welke andere verzekering dan ook.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
•
aanhangers: de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die veroorzaakt is met of door een
aanhanger die niet verbonden was met een motorrijtuig en die veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen
en gehouden, voordat de schade werd toegebracht;
•
laden en lossen: de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade aan derden die veroorzaakt is met of
door zaken terwijl deze worden geladen op of gelost van een motorrijtuig of aanhanger. De uitsluiting blijft
echter wel van kracht als de geladen of geloste zaak of zaken een gevaarlijke stof betreffen zoals bedoeld in
artikel 8:1210 onder a BW;
•
lading: de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die veroorzaakt is met of door lading die zich
bevindt op dan wel valt of gevallen is van een motorrijtuig of aanhanger. De uitsluiting blijft echter wel van
kracht als de lading een gevaarlijke stof betreft zoals bedoeld in artikel 8:1210 onder a BW;
•
passagiers: de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die hij heeft veroorzaakt als passagier van
een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig;
•
regierisico: de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die veroorzaakt is met of door een motorrijtuig
en die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van het geven van aanwijzingen aan de bestuurder van dat
motorrijtuig. De uitsluiting blijft echter wel van kracht als u, de verzekeringnemer, eigenaar of
verzekeringsplichtige houder bent van dat motorrijtuig en/of als de bestuurder van dat motorrijtuig tevens een
ondergeschikte van u is;
•
gebruik van motorrijtuigen door ondergeschikten: uw aansprakelijkheid voor schade die een ondergeschikte
met of door een motorrijtuig heeft veroorzaakt als bestuurder van dat motorrijtuig. De uitsluiting blijft echter wel
van kracht als u, de verzekeringnemer, eigenaar of verzekeringsplichtige houder bent van dat motorrijtuig of als
u krachtens een overeenkomst de beschikking over dat motorrijtuig hebt gekregen. In dit verband blijft echter
gedekt uw aansprakelijkheid voor schade die een ondergeschikte met of door een motorrijtuig veroorzaakt,
terwijl hij zonder toestemming of medeweten van u dat motorrijtuig gebruikt.
10 Niet of te laat handelen
Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade door of in verband met het helemaal niet nakomen of het
niet tijdig nakomen van een verbintenis tot het toedienen van bestrijdingsmiddelen.
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11 (Op-)geleverde zaak, verrichte dienst
Ongeacht door wie de schade werd geleden of de kosten werden gemaakt, is niet verzekerd de aansprakelijkheid
voor:
•
schade aan zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekeringnemer zijn geleverd;
•
schade en kosten die verband houden met het terugroepen, vervangen, verbeteren, of herstellen van de zaken
die door of onder verantwoordelijkheid van verzekeringnemer zijn geleverd;
•
schade en kosten die verband houden met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van de
werkzaamheden die door of onder verantwoordelijkheid van verzekeringnemer zijn verricht.
12 Opzet
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid:
•
van een verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit zijn opzettelijk en tegen een
persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten;
•
van een tot een groep behorende verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit
opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van één of meer tot de
groep behorende personen, ook in het geval dat niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.
Aan het opzettelijk karakter van het wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde, of in
het geval dat deze tot een groep behoort, een of meerdere tot een groep behorende personen, zodanig onder
invloed van alcohol of andere stoffen verkeert dat hij niet in staat is zijn wil te bepalen.
13 Grove schuld, opzet
Niet verzekerd zijn schade, verlies en onkosten veroorzaakt door opzet of grove schuld van verzekerde.
14 Opzicht
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die veroorzaakt is gedurende de tijd dat een
verzekerde - of iemand namens hem - deze zaken vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt,
bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
•
schade aan zaken van ondergeschikten: voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van een
ondergeschikte waarvoor u als werkgever aansprakelijk bent. Maar de uitsluiting blijft van kracht als de zaak
van de ondergeschikte een motorrijtuig is;
•
regres brandassuradeuren: voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde onder zich
heeft, als en voor zover schade aan die zaken is vergoed door een brandassuradeur. Maar de uitsluiting blijft
van kracht als de verzekerde deze zaken in huur, pacht, lease, bruikleen of bewaarneming onder zich heeft;
•
werkzaamheden bij derden: voor de aansprakelijkheid voor schade aan andere zaken dan die waaraan of
waarmee bij de uitvoering van werkzaamheden bij cliënten of derden werkzaamheden werden verricht op het
moment waarop de schade werd veroorzaakt;
•
toegevoegde zaken: voor de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door een gebrekkig onderdeel
dat gemonteerd is aan of dat geplaatst is in een zaak die de verzekerde aan de eigenaar of bezitter heeft
opgeleverd of teruggeleverd. Dit geldt alleen als de oplevering of teruglevering heeft plaatsgevonden nadat de
verzekerde dat vervangende dan wel nieuwe (gebrekkige) onderdeel heeft gemonteerd of geplaatst. De
uitsluiting blijft onverkort van kracht voor het gebrekkige onderdeel zelf.
15 Overtreding voorschriften
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een handelen of nalaten dat bewust in strijd
is met een voorschrift dat van overheidswege is gegeven ter zake van arbeidsomstandigheden. Deze uitsluiting geldt
alleen als het bedoelde handelen of nalaten is gebeurd in opdracht van of met goedvinden van een lid van de directie
of de bedrijfsleiding, of met goedvinden van een functionaris die in dienst is van de verzekerde en die door een lid van
de directie is belast met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van de bedoelde voorschriften.
16 Punitive en exemplary damages
Niet verzekerd zijn punitive en exemplary damages.
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17 Vendors liability
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor personen of bedrijven die gevestigd zijn in de USA en/of Canada en die
uw producten leveren of verkopen.
18 Vestiging buiten Nederland
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door een bedrijfsonderdeel van
verzekeringnemer dat buiten Nederland is gevestigd.
19 Werkgeversaansprakelijkheid
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden tegenover ondergeschikten.
20 Zaken van verzekeringnemer
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van uzelf als verzekeringnemer.
21 Personenschade
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen door letsel of aantasting van de gezondheid dat/die
al dan niet de dood tot gevolg heeft.
22 Overstroming
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door overstroming van rivieren, kanalen of andere waterlopen,
meren en zeeën.
23 Geld, kostbaarheden en kunstvoorwerpen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van geld, geldswaardig papier, edele metalen,
edelstenen, parels en kunstvoorwerpen of voorwerpen met een verzamelwaarde.
24 Verontreiniging
Niet verzekerd zijn alle kosten die verband houden met luchtverontreiniging en/of aantasting van bodem, lucht, water
en overige zaken.
25 Onregelmatigheden met betrekking tot zaken en/of documenten
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, die u lijdt als direct of indirect gevolg
van onregelmatigheden met betrekking tot zaken en/of documenten, indien naar aanleiding van zulke
onregelmatigheden belastingen, rechten, accijnzen, landbouwheffingen, teruggaaf van subsidies,
administratieve of andere boetes en dergelijke worden gevorderd of kunnen worden gevorderd. Hierbij maakt
het niet uit van wie die vordering afkomstig is of kan zijn.
26 Eigen gebrek van de vervoerde zaak
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit eigen gebrek van de vervoerde zaak.
27 Bederf
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken door bederf, behalve als het vervoer heeft
plaatsgevonden met vervoermiddelen die:
• gerekend naar de aard van de zaken en de klimatologische omstandigheden voor dit vervoer gebruikelijk en
geschikt zijn;
• zijn voorzien van een inrichting om de zaken te onttrekken aan de invloed van hitte, koude,
temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht. In dit geval dient de schade te zijn veroorzaakt door het niet
of niet goed functioneren van deze inrichting als gevolg van een ongeval dat het vervoermiddel is overkomen
en/of van brand of ontploffing.
28 Vermenging van zaken
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit vermenging (contaminatie) van zaken die
vervoerd worden in tanks.
29 Slijtage en eigen gebrek
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door normale slijtage, roest, oxidatie of eigen
gebrek van het verzekerde object.
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30 Onbeheerd achterlaten
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door het langdurig onbeheerd achterlaten van
het verzekerd object.
31 Alcohol, bedwelmende middelen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is terwijl de verzekerde als daadwerkelijke
bestuurder zo onder invloed verkeert van alcoholhoudende drank of een bedwelmend of opwekkend middel, dat hij
niet in staat kan worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen.
32 Geldig rijbewijs
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is terwijl verzekerde als daadwerkelijke
bestuurder ofwel niet in het bezit is van een geldig rijbewijs zoals dat voor het motorrijtuig wettelijk is voorgeschreven
ofwel, als een rijbewijs niet vereist is, wettelijk niet bevoegd is tot het besturen van het motorrijtuig. Deze uitsluiting
geldt niet als de geldigheidsduur van een voorheen geldig rijbewijs niet langer dan één jaar is verstreken.
33 Seksuele gedragingen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid:
•
van een verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit zijn seksuele of seksueel getinte
gedragingen van welke aard dan ook;
•
van een tot een groep behorende verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit seksuele
of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook van één of meerdere tot de groep behorende
personen, ook in het geval niet de verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen
34 Asbest
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verband houdend
met asbest of asbesthoudende zaken.
Het melden van schade
Zodra de verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een aanspraak en/of omstandigheid is hij verplicht
die zo spoedig mogelijk te melden aan ons. Bovendien moet hij zo spoedig mogelijk alle gegevens verstrekken
en stukken doorzenden. Als wij daarom vragen, dient hij een schriftelijke en ondertekende verklaring aan ons
te overleggen waarin hij aannemelijk maakt hoe de gebeurtenis is ontstaan en welke omvang de schade heeft
die uit de gebeurtenis voortvloeit.
Hij dient ons zijn volle medewerking te verlenen, zoals het toegang verschaffen en het geven van inlichtingen
aan ons of aan door ons aangewezen deskundigen. Verder dient hij aan ons de leiding van de behandeling van
de schaderegeling en de procedures over te laten en alles na te laten wat onze belangen zou kunnen schaden.
Zo mag hij onder meer niets doen of nalaten waaruit (erkenning van) aansprakelijkheid kan worden afgeleid.
Hij moet alle aanwijzingen opvolgen die wij of de door ons aangewezen deskundigen, hem geven. Ook dient hij
ons zijn volle medewerking te verlenen bij het eventueel verhalen van uitgekeerde schade.
Alle beschadigde zaken moeten bewaard blijven voor inspectie of expertise. Deze verplichting geldt niet als het
bewaren zou leiden tot verhoging van de te vergoeden schade.
De opgaven die de verzekerde mondeling of schriftelijk heeft verstrekt of nog zal verstrekken, kunnen gebruikt
worden om de oorzaak, de toedracht en de omvang van de schade te bewijzen.
Bij vermissing of als het vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd, is de verzekerde verplicht
zonder uitstel aangifte te doen bij de politie. Dit geldt in elk geval bij (poging tot) diefstal, (poging tot) (in)braak,
verduistering en joyriding.
Bij diefstal, verduistering, verlies of vermissing moet de verzekerde - als wij daarom vragen - zijn rechten op de
gestolen of vermiste zaken aan ons overdragen.
Als er tegen de verzekerde een strafvervolging of een tuchtrechtelijke vervolging wordt ingesteld, moet hij dat
zo spoedig mogelijk aan ons melden. Als wij dat wensen, moet hij zich laten bijstaan door een raadsman die
wij aanwijzen. Hij dient deze raadsman alle medewerking te geven waar deze om vraagt. De verzekerde is niet
verplicht hoger beroep aan te tekenen of daarvan af te zien.
Schaderegeling
Wij nemen de regeling en de vaststelling van de schade op ons. Wij hebben het recht benadeelden rechtstreeks
schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Daarbij zullen wij voor zover dat mogelijk is rekening houden
met de belangen van de verzekerde.
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Als het vermoeden bestaat, dat de te vergoeden schade hoger is dan het verzekerd bedrag, zullen wij - voordat
wij een beslissing nemen - de verzekerde hiervan in kennis stellen en de uitkering van het verzekerd bedrag in
overleg met hem regelen.
Samenloop
Als een aansprakelijkheid die door deze verzekering gedekt wordt, ook op een of meer andere verzekeringen
is gedekt of daarop gedekt zou zijn als deze verzekering niet zou hebben bestaan, geeft deze verzekering
uitsluitend aanvullende dekking op de verzekerde bedragen van die andere verzekeringen (excedent dekking).
Een eigen risico op een andere verzekering wordt niet vergoed.
Paragraaf 1

Bedrijfsaansprakelijkheid
Omvang van de verzekering
Voor alle verzekerden samen tot maximaal de op het verzekeringsbewijs vermelde limieten per aanspraak en
per verzekeringsjaar, is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde (n) voor schade van derden. Hierbij
gelden de voorwaarden:
•
dat het handelen of nalaten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering plaatsgevonden heeft;
•
dat de betreffende aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal is ingesteld
en ook dat deze aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering schriftelijk bij ons is aangemeld.
Als tijdens de geldigheidsduur van de verzekering een omstandigheid voor de eerste maal schriftelijk bij ons is
aangemeld, wordt de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht te zijn ingesteld op de datum waarop deze
omstandigheid is gemeld. Het maakt daarbij niet uit op welk tijdstip de aanspraak feitelijk is ingesteld.
Geldigheidsgebied
Het geldigheidsgebied is Europa. Het handelen of nalaten en de daaruit voortvloeiende schade moet hebben
plaatsgevonden binnen het geldigheidsgebied. Niet verzekerd zijn aanspraken gebaseerd op het recht van de
USA en/of Canada.
Niet verzekerd zijn aanspraken voor schade die veroorzaakt is door zaken die door een verzekerde of door
iemand anders beroeps- of bedrijfsmatig geëxporteerd zijn naar gebieden buiten Europa.
Voor reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is het geldigheidsgebied de
hele wereld. Maar voor aanspraken die voortvloeien uit activiteiten die tijdens deze reizen in de verzekerde
hoedanigheid verricht worden, blijft het geldigheidsgebied Europa.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemeen deel van
dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• gedrag van verzekerde (1);
• aansprakelijkheidsverhogende bedingen (2);
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens en molest (3);
• diensten- en productenaansprakelijkheid (5);
• milieuaantasting (8);
• motorrijtuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen (9);
• (op)geleverde zaak, verrichte dienst (11);
• opzet (12);
• opzicht (14);
• vestiging buiten Nederland (18);
• werkgeversaansprakelijkheid (19);
• zaken van verzekeringnemer (20);
• seksuele gedragingen (33);
• asbest(34).
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Paragraaf 2

Werkgeversaansprakelijkheid
Schade aan personen
Binnen deze dekking wordt schade aan personen onderscheiden naar schade die het gevolg is van
•
een ongeval: een geweld dat plotseling van buitenaf komend en ongewild op het lichaam van een
ondergeschikte inwerkt;
•
een beroepsziekte: een aantasting van de gezondheid van een ondergeschikte die niet het gevolg is van een
ongeval.
Omvang van de verzekering
Voor alle verzekerden samen tot maximaal de op het verzekeringsbewijs vermelde limieten per aanspraak en
per verzekeringsjaar, is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde(n) tegenover ondergeschikten voor
schade die verband houdt met het verrichten van activiteiten voor verzekerde.
Hierbij gelden de voorwaarden:
•
dat het handelen of nalaten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering heeft plaatsgevonden;
•
dat de betreffende aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal is ingesteld
en ook dat deze aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering schriftelijk bij ons is aangemeld.
Als tijdens de geldigheidsduur van de verzekering een omstandigheid voor de eerste maal schriftelijk bij ons is
aangemeld, wordt de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht te zijn ingesteld op de datum waarop deze
omstandigheid is gemeld. Het maakt daarbij niet uit op welk tijdstip de aanspraak feitelijk is ingesteld.
Geldigheidsgebied
Het geldigheidsgebied is Europa. Het handelen of nalaten en de daaruit voortvloeiende schade moet hebben
plaatsgevonden binnen het geldigheidsgebied. Niet verzekerd zijn aanspraken gebaseerd op het recht van de
USA en/of Canada.
Niet verzekerd zijn aanspraken voor schade die veroorzaakt is door zaken die door een verzekerde of door
iemand anders beroeps- of bedrijfsmatig geëxporteerd zijn naar gebieden buiten Europa.
Voor reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is het geldigheidsgebied de
hele wereld. Maar voor aanspraken die voortvloeien uit activiteiten die tijdens deze reizen in de verzekerde
hoedanigheid verricht worden, blijft het geldigheidsgebied Europa.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemeen deel van
dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• gedrag van verzekerde (1);
• aansprakelijkheidsverhogende bedingen (2);
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens en molest (3);
• milieuaantasting (8);
• motorrijtuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen (9);
• opzet (12);
• opzicht (14);
• overtreding voorschriften (15);
• vestiging buiten Nederland (18);
• seksuele gedragingen (33);
• asbest (34).

Pagina 8 van 27

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB
Versie 5.6: januari 2016
Hoofdstuk 5: Aansprakelijkheid
Paragraaf 3

Producten-/dienstenaansprakelijkheid Europa
Omvang van de verzekering
Voor alle verzekerden samen tot maximaal de op het verzekeringsbewijs vermelde limieten per aanspraak en
per verzekeringsjaar, is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde(n) voor schade die is ontstaan binnen
Europa en die verband houdt met
•
geleverde en/of opgeleverde zaken, of
•
de uitvoering van werkzaamheden in het kader van een overeenkomst tot aanneming van werk of een
overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten.
Hierbij gelden de voorwaarden:
•
dat het handelen of nalaten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering heeft plaatsgevonden;
•
dat de betreffende aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal is ingesteld
en ook dat deze aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering schriftelijk bij ons is aangemeld.
Als tijdens de geldigheidsduur van de verzekering een omstandigheid voor de eerste maal schriftelijk bij ons is
aangemeld, wordt de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht te zijn ingesteld op de datum waarop deze
omstandigheid is gemeld. Het maakt daarbij niet uit op welk tijdstip de aanspraak feitelijk is ingesteld.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemeen deel van
dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• gedrag van verzekerde (1);
• aansprakelijkheidsverhogende bedingen (2);
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens en molest (3);
• milieuaantasting (8);
• motorrijtuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen (9);
• (op)geleverde zaak, verrichte dienst (11);
• opzet (12);
• opzicht (14);
• vestiging buiten Nederland (18);
• werkgeversaansprakelijkheid (19);
• zaken van verzekeringnemer (20);
• asbest (34).
Paragraaf 4

Export producten/diensten USA/Canada
Omvang van de verzekering
Voor alle verzekerden samen tot maximaal de op het verzekeringsbewijs vermelde limieten per aanspraak en
per verzekeringsjaar, is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde(n) voor schade die is ontstaan binnen
de USA en/of Canada en die verband houdt met
•
geleverde en/of opgeleverde zaken, of
•
de uitvoering van werkzaamheden in het kader van een overeenkomst van aanneming van werk of een
overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten.
Hierbij gelden de voorwaarden:
•
dat het handelen of nalaten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering heeft plaatsgevonden;
•
dat de betreffende aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal is ingesteld
en ook dat deze aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering schriftelijk bij ons is aangemeld.
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Als tijdens de geldigheidsduur van de verzekering een omstandigheid voor de eerste maal schriftelijk bij ons is
aangemeld, wordt de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht te zijn ingesteld op de datum waarop deze
omstandigheid is gemeld. Het maakt daarbij niet uit op welk tijdstip de aanspraak feitelijk is ingesteld.
In afwijking van wat elders is bepaald, geldt het verzekerde bedrag zoals dat op het verzekeringsbewijs wordt
vermeld, als algehele en absolute limiet voor vergoeding van schade, kosten en renten samen.
Bevoegdheid Nederlandse rechter, toepasselijkheid Nederlands recht
Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om te oordelen over geschillen die betrekking hebben op de
inhoud van deze verzekeringsovereenkomst.
Deze verzekeringsovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemeen deel van
dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• gedrag van verzekerde (1);
• aansprakelijkheidsverhogende bedingen (2);
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens en molest (3);
• milieuaantasting (8);
• motorrijtuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen (9);
• (op)geleverde zaak, verrichte dienst (11);
• opzet (12);
• opzicht (14);
• punitive en exemplary damages (16);
• vendors liability (17);
• vestiging buiten Nederland (18);
• werkgeversaansprakelijkheid (19);
• zaken van verzekeringnemer (20);
• asbest (34).
Paragraaf 5

Export producten/diensten wereld
Omvang van de verzekering
Voor alle verzekerden samen tot maximaal de op het verzekeringsbewijs vermelde limieten per aanspraak en
per verzekeringsjaar, is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde(n) voor schade die is ontstaan buiten
Europa en buiten de USA en/of Canada, en die verband houdt met
•
geleverde en/of opgeleverde zaken, of
•
de uitvoering van werkzaamheden in het kader van een overeenkomst van aanneming van werk of een
overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten.
Hierbij gelden de voorwaarden:
•
dat het handelen of nalaten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering heeft plaatsgevonden;
•
dat de betreffende aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal is ingesteld
en ook dat deze aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering schriftelijk bij ons is aangemeld.
Als tijdens de geldigheidsduur van de verzekering een omstandigheid voor de eerste maal schriftelijk bij ons is
aangemeld, wordt de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht te zijn ingesteld op de datum waarop deze
omstandigheid is gemeld. Het maakt daarbij niet uit op welk tijdstip de aanspraak feitelijk is ingesteld.
In afwijking van wat elders is bepaald, geldt het verzekerde bedrag zoals dat op het verzekeringsbewijs wordt
vermeld, als algehele en absolute limiet voor vergoeding van schade, kosten en renten samen.
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Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemeen deel van
dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• gedrag van verzekerde (1);
• aansprakelijkheidsverhogende bedingen (2);
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens en molest (3);
• milieuaantasting (8);
• motorrijtuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen (9);
• (op)geleverde zaak, verrichte dienst (11);
• opzet (12);
• opzicht (14);
• vestiging buiten Nederland (18);
• werkgeversaansprakelijkheid (19);
• zaken van verzekeringnemer (20);
• asbest (34).
Paragraaf 6

Opzicht bewerking/behandeling/reparatie
Omvang van de verzekering
Voor alle verzekerden samen tot maximaal de op het verzekeringsbewijs vermelde limieten per aanspraak en
per verzekeringsjaar, verzekeren wij de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde - of
iemand namens hem - onder zich heeft voor bewerking, behandeling of reparatie.
Hierbij gelden de voorwaarden:
•
dat het handelen of nalaten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering plaatsgevonden heeft;
•
dat de betreffende aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal is ingesteld
en ook dat deze aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering schriftelijk bij ons is aangemeld.
Als tijdens de geldigheidsduur van de verzekering een omstandigheid voor de eerste maal schriftelijk bij ons is
aangemeld, wordt de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht te zijn ingesteld op de datum waarop deze
omstandigheid is gemeld. Het maakt daarbij niet uit op welk tijdstip de aanspraak feitelijk is ingesteld.
Geldigheidsgebied
Het geldigheidsgebied is Europa. Het handelen of nalaten en de daaruit voortvloeiende schade moet hebben
plaatsgevonden binnen het geldigheidsgebied. Niet verzekerd zijn aanspraken gebaseerd op het recht van de
USA en/of Canada.
Niet verzekerd zijn aanspraken voor schade die veroorzaakt is door zaken die door een verzekerde of door
iemand anders beroeps- of bedrijfsmatig geëxporteerd zijn naar gebieden buiten Europa.
Voor reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is het geldigheidsgebied de
hele wereld. Maar voor aanspraken die voortvloeien uit activiteiten die tijdens deze reizen in de verzekerde
hoedanigheid verricht worden, blijft het geldigheidsgebied Europa.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemeen deel van
dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• gedrag van verzekerde (1);
• aansprakelijkheidsverhogende bedingen (2);
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens en molest (3);
• milieuaantasting (8);
• motorrijtuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen (9);
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•
•
•
•

(op)geleverde zaak, verrichte dienst (11);
opzet (12);
vestiging buiten Nederland (18);
asbest (34).

Paragraaf 7

Opzicht huur/gebruik
Omvang van de verzekering
Voor alle verzekerden samen tot maximaal de op het verzekeringsbewijs vermelde limieten per aanspraak en
per verzekeringsjaar, verzekeren wij de aansprakelijkheid voor schade aan zaken, niet zijnde opstallen en/of
motorrijtuigen die een verzekerde - of iemand namens hem - in huur of in gebruik onder zich heeft.
Hierbij gelden de voorwaarden:
•
dat het handelen of nalaten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering plaatsgevonden heeft;
•
dat de betreffende aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal is ingesteld
en ook dat deze aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering schriftelijk bij ons is aangemeld.
Als tijdens de geldigheidsduur van de verzekering een omstandigheid voor de eerste maal schriftelijk bij ons is
aangemeld, wordt de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht te zijn ingesteld op de datum waarop deze
omstandigheid is gemeld. Het maakt daarbij niet uit op welk tijdstip de aanspraak feitelijk is ingesteld.
Geldigheidsgebied
Het geldigheidsgebied is Europa. Het handelen of nalaten en de daaruit voortvloeiende schade moet hebben
plaatsgevonden binnen het geldigheidsgebied. Niet verzekerd zijn aanspraken gebaseerd op het recht van de
USA en/of Canada.
Niet verzekerd zijn aanspraken voor schade die veroorzaakt is door zaken die door een verzekerde of door
iemand anders beroeps- of bedrijfsmatig geëxporteerd zijn naar gebieden buiten Europa.
Voor reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is het geldigheidsgebied de
hele wereld. Maar voor aanspraken die voortvloeien uit activiteiten die tijdens deze reizen in de verzekerde
hoedanigheid verricht worden, blijft het geldigheidsgebied Europa.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemeen deel van
dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• gedrag van verzekerde (1);
• aansprakelijkheidsverhogende bedingen (2);
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens en molest (3);
• milieuaantasting (8);
• motorrijtuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen (9);
• opzet (12);
• vestiging buiten Nederland (18);
• asbest(34).
Paragraaf 8

Opzicht stalling voertuigen
Caravan
Onder een caravan wordt hier verstaan:
•
een aanhangwagen, tourcaravan, vouwwagen of vouwcaravan, met inbegrip van de standaard gebruikelijke
inventaris;
•
één of meer op het verzekeringsbewijs nader omschreven objecten.

Pagina 12 van 27

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB
Versie 5.6: januari 2016
Hoofdstuk 5: Aansprakelijkheid
Omvang van de verzekering
Voor alle verzekerden samen tot maximaal de op het verzekeringsbewijs vermelde limieten per aanspraak en
per verzekeringsjaar, is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde(n) voor schade aan caravans en
andere voer- en vaartuigen die door u aan ons zijn opgegeven, voor zover de schade veroorzaakt is gedurende
de tijd dat een verzekerde - of iemand namens hem - deze voor stalling onder zich heeft.
Hierbij gelden de voorwaarden:
•
dat het handelen of nalaten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering plaatsgevonden heeft;
•
dat de betreffende aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal is ingesteld
en ook dat deze aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering schriftelijk bij ons is aangemeld.
Als tijdens de geldigheidsduur van de verzekering een omstandigheid voor de eerste maal schriftelijk bij ons is
aangemeld, wordt de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht te zijn ingesteld op de datum waarop deze
omstandigheid is gemeld. Het maakt daarbij niet uit op welk tijdstip de aanspraak feitelijk is ingesteld.
Wij vergoeden de schade aan de zaken die op het verzekeringsblad zijn omschreven tot maximaal de waarde
van de verzekerde zaak zoals deze waarde op het verzekeringsbewijs is aangegeven.
Eigen motorrijtuigen
Als aan een door u aan ons opgegeven caravan, een ander voertuig of een ander vaartuig schade veroorzaakt wordt
met een motorrijtuig dat bij ons voor het aansprakelijkheidsrisico verzekerd is, dan is de ontstane schade
meeverzekerd.
Gestalde motorrijtuigen
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan derden die veroorzaakt is met of door een gestald motorrijtuig.
Deze dekking geldt uitsluitend als de schade op het eigen terrein veroorzaakt wordt. De dekking is overigens geen
dekking in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).
Geldigheidsgebied
Het geldigheidsgebied is Europa. Het handelen of nalaten en de daaruit voortvloeiende schade moet hebben
plaatsgevonden binnen het geldigheidsgebied. Niet verzekerd zijn aanspraken gebaseerd op het recht van de
USA en/of Canada.
Niet verzekerd zijn aanspraken voor schade die veroorzaakt is door zaken die door een verzekerde of door
iemand anders beroeps- of bedrijfsmatig geëxporteerd zijn naar gebieden buiten Europa.
Voor reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is het geldigheidsgebied de
hele wereld. Maar voor aanspraken die voortvloeien uit activiteiten die tijdens deze reizen in de verzekerde
hoedanigheid verricht worden, blijft het geldigheidsgebied Europa.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemeen deel van
dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• gedrag van verzekerde (1);
• aansprakelijkheidsverhogende bedingen (2);
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens en molest (3);
• diefstal, reparatie, onderhoud caravans (4);
• milieuaantasting (8);
• motorrijtuigen (9);
• opzet (12);
• vestiging buiten Nederland (18);
• asbest (34).
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Paragraaf 9

Opzicht spuiten gewassen
Bestrijdingsmiddelen
Binnen deze dekking zullen als bestrijdingsmiddelen uitsluitend worden aangemerkt stoffen, enz., als bedoeld
in artikel 1 lid 1 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, en die stoffen die op grond van deze wet door de
betrokken minister(s) zijn toegelaten.
Spuitloon
Binnen deze dekking wordt onder spuitloon verstaan het totaal van de factuurbedragen die aan de klant in
rekening zijn gebracht voor het verrichten van spuitwerkzaamheden inclusief de daarbij gebruikte
bestrijdingsmiddelen.
Omvang van de verzekering
Voor alle verzekerden samen tot maximaal de op het verzekeringsbewijs vermelde limieten per aanspraak en
per verzekeringsjaar, is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde(n) voor schade veroorzaakt aan te
bewerken percelen/gewassen die voortvloeit uit het toedienen van bestrijdingsmiddelen. Hierbij gelden de
voorwaarden:
•
dat het handelen of nalaten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering plaatsgevonden heeft;
•
dat de betreffende aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal is ingesteld
en ook dat deze aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering schriftelijk bij ons is aangemeld.
Als tijdens de geldigheidsduur van de verzekering een omstandigheid voor de eerste maal schriftelijk bij ons is
aangemeld, wordt de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht te zijn ingesteld op de datum waarop deze
omstandigheid is gemeld. Het maakt daarbij niet uit op welk tijdstip de aanspraak feitelijk is ingesteld.
De dekking geldt pas nadat u hebt aangetoond dat de overeenkomst die u voor het toedienen
van bestrijdingsmiddelen met uw opdrachtgever bent aangegaan, is aangegaan op basis van de Algemene
Spuitvoorwaarden (ASV) zoals deze per 01.01.1978 zijn vastgesteld door het Bestuur van het Landbouwschap
te Den Haag.
Voor schade die veroorzaakt is aan te bewerken percelen en/of gewassen zal geen beroep worden gedaan op
het feit dat
• verzekerde het betreffende perceel/gewas in bewerking had toen de schade veroorzaakt en/of ontstaan is;
• de bestrijdingsmiddelen (wel of niet) met een motorrijtuig toegediend zijn.
Geldigheidsgebied
Het geldigheidsgebied is Europa. Het handelen of nalaten en de daaruit voortvloeiende schade moet hebben
plaatsgevonden binnen het geldigheidsgebied. Niet verzekerd zijn aanspraken gebaseerd op het recht van de
USA en/of Canada.
Niet verzekerd zijn aanspraken voor schade die veroorzaakt is door zaken die door een verzekerde of door
iemand anders beroeps- of bedrijfsmatig geëxporteerd zijn naar gebieden buiten Europa.
Voor reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is het geldigheidsgebied de
hele wereld. Maar voor aanspraken die voortvloeien uit activiteiten die tijdens deze reizen in de verzekerde
hoedanigheid verricht worden, blijft het geldigheidsgebied Europa.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemeen deel van
dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
• gedrag van verzekerde (1);
• aansprakelijkheidsverhogende bedingen (2);
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens en molest (3);
• grondontsmetting (6);
• luchtvaartuigen (7);
• niet of te laat handelen (10);
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(op)geleverde zaak, verrichte dienst (11);
opzet (12);
vestiging buiten Nederland (18);
asbest (34).

Paragraaf 10

Vermogensschade
Derde
Derde is iedereen, met uitzondering van de verzekerde(n) en/of andere natuurlijke en/of rechtspersonen die in
een economische en/of organisatorische eenheid met één of meer verzekerden verbonden zijn.
Omvang van de verzekering
Voor alle verzekerden samen tot maximaal de op het verzekeringsbewijs vermelde limieten per aanspraak en
per verzekeringsjaar, verzekeren wij de aansprakelijkheid van verzekerde(n) voor schade die door derden is
geleden. Hierbij gelden de voorwaarden:
•
dat de schade veroorzaakt is door fouten die tijdens de geldigheidsduur zijn gemaakt;
•
dat de aanspraak tegen een verzekerde tot schadevergoeding tijdens de geldigheidsduur is ingesteld;
•
dat de verzekerde de aanspraak aan ons heeft gemeld tijdens de geldigheidsduur of binnen 2 maanden na de
einddatum daarvan.
Als sprake is van een reeks van samenhangende fouten, is de datum van de eerste fout van deze reeks
bepalend voor de dekking.
Voor fouten die gemaakt zijn tijdens de geldigheidsduur en die door de verzekerde nog tijdens de
geldigheidsduur als omstandigheid aan ons zijn gemeld, verzekeren wij ook aanspraken tot schadevergoeding
die na de geldigheidsduur zijn ingesteld.
De datum van een schadegeval bepaalt aan welk verzekeringsjaar een schadegeval wordt toegerekend. Als
datum van een schadegeval geldt de dag dat een verzekerde voor de eerste maal bekend is geworden met
een aanspraak tot schadevergoeding die tegen hem is ingesteld. Maar als de verzekerde de omstandigheid die
aan de aanspraak voorafging al eerder bij ons heeft gemeld, geldt als de datum van het schadegeval de dag
waarop de omstandigheid schriftelijk aan ons is gemeld.
Het inlooprisico en/of het uitlooprisico zijn uitsluitend gedekt als en voor zover daarvan aantekening is gemaakt
op of bij het verzekeringsbewijs.
Beperking voor documenten
Verlies, beschadiging of vernietiging van documenten die voor de behandeling van een opdracht aan een
verzekerde zijn toevertrouwd, worden niet aangemerkt als zaakschade.
Onder documenten worden in dit kader verstaan akten, contracten, brieven en gegevens van
informatiedragers, echter niet zijnde aandelen, obligaties, opties, andere waardepapieren, geld en soortgelijke
zaken.
Voor de reconstructiekosten van de documenten geldt een verzekerd bedrag van € 113.500, - als maximum
per schadegeval en per verzekeringsjaar. Dit bedrag is geen extra verzekerd bedrag, maar maakt deel uit van
het totaal verzekerde bedrag. Voor reconstructiekosten van documenten geldt ook een eigen risico van € 450, per schadegeval.
Geldigheidsgebied
De verzekering biedt dekking voor aanspraken tot schadevergoeding die zijn ingesteld en/of in rechte
aanhangig gemaakt in Nederland. Voorwaarden voor dekking zijn:
•
dat de activiteiten die met de aanspraak samenhangen, zijn of worden uitgevoerd vanuit de Nederlandse
vestiging(en) van de verzekerde;
•
dat de activiteiten zijn uitgevoerd voor opdrachtgevers die in Nederland gevestigd zijn.
Ongeacht wat elders is bepaald, biedt deze verzekering geen dekking voor aanspraken tot schadevergoeding
•
die tegen een verzekerde worden ingesteld op grond van het recht dat geldt in de USA en/of Canada;
•
of die aldaar worden berecht, geregeld of geschikt door of onder een rechterlijke, een arbitrale of een
bemiddelende instantie.
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Uitsluitingen
Niet verzekerd is/zijn:
•
mededelingsplicht (0a);
•
handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
•
personen- en/of zaakschade;
•
milieuaantasting en de schade die eruit voortvloeit. Daarbij maakt het niet uit wie de milieuaantasting heeft
veroorzaakt;
•
schade die opzettelijk is veroorzaakt door of met goedvinden van u en/of uw (voormalige)
maatschapleden/partners, vennoten, bestuurders, commissarissen/toezichthouders;
•
schade als gevolg van frauduleuze handelingen;
•
de aansprakelijkheid voor het - op welke wijze dan ook - verloren (doen) gaan van geld en/of geldswaarden;
•
de aansprakelijkheid voor smaad, laster, belediging en aantasting van eer of goede naam;
•
de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde als bestuurder of commissaris/toezichthouder van een
rechtspersoon of een andere ondernemingsvorm buiten de kring van de verzekerde(n);
•
het voeren van interim-management op statutair en/of (mede)beleidsbepalend niveau en/of bedrijfsparticipatie;
•
het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen en rentabiliteit, behalve voor zover verzekerde ook
zonder een dergelijke toezegging aansprakelijk zou zijn geweest;
•
investerings- en beleggingsadviezen;
•
een boetebeding, schadevergoedingsbeding, vrijwaringsbeding, garantiebeding of dergelijk beding, behalve
voor zover een verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk zou zijn (geweest);
•
schade door of verband houdend met ontwikkeling van software en advisering over de aanschaf, het gebruik en
de toepassing van hard- en software;
•
het honorarium, salaris, de verschotten en onkosten van een verzekerde zelf, als de verzekerde deze
vergoedingen - als gevolg van een door hemzelf gemaakte fout - niet aan zijn cliënt in rekening kan brengen of
als de cliënt het recht heeft deze vergoedingen van de verzekerde terug te vorderen;
•
de kosten die zijn ontstaan door of die verband houden met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van
werkzaamheden die zijn uitgevoerd door of onder de verantwoordelijkheid van een verzekerde. Hetzelfde geldt
voor werkzaamheden die in het geheel niet of gedeeltelijk niet zijn uitgevoerd.
•
de opzettelijk door een verzekerde veroorzaakte schade, voor zover deze schade het beoogde of zekere
gevolg is van zijn handelen of nalaten.
•
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verband houdend met asbest of
asbesthoudende zaken.
Niet uitgesloten van dekking is de opzettelijk veroorzaakte schade door ondergeschikten waarvoor een
verzekerde als werkgever wordt aangesproken. De uitsluiting blijft echter van kracht indien de
verzekeringnemer en/of diens (voormalige) maatschapleden/partners, vennoten, bestuurders,
commissarissen/toezichthouders hieraan hebben meegewerkt of hun goedkeuring hebben verleend.
Deze verzekering geeft ook geen dekking:
• als de verzekerde een verplichting die hij volgens de verzekering heeft, niet is nagekomen en als hij daardoor
onze belangen heeft geschaad. Elk recht op schadevergoeding vervalt als de verzekerde de verplichtingen die
in de verzekering zijn genoemd, niet is nagekomen met de bedoeling ons te misleiden;
• als de verzekerde een onvolledige of onware opgave doet over het ontstaan, de aard of de omvang van de
schade.
Paragraaf 11

Inloop
Omvang van de verzekering
Voor alle verzekerden samen tot maximaal de op het verzekeringsbewijs vermelde limieten per aanspraak en
per verzekeringsjaar, is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde(n) voor schade die het gevolg is van
een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van de verzekering.
Hierbij gelden de voorwaarden:
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dat de betreffende aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal is ingesteld
en ook dat deze aanspraak tijdens de geldigheidsduur bij ons is aangemeld;
dat de aanspraak dan wel de betreffende omstandigheid bij het aangaan van de verzekering niet bekend was
bij u als verzekeringnemer of bij de verzekerde die aansprakelijk is gesteld.

Als tijdens de geldigheidsduur van de verzekering een omstandigheid voor de eerste maal schriftelijk bij ons is
aangemeld, wordt de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht te zijn ingesteld op de datum waarop deze
omstandigheid is gemeld. Het maakt daarbij niet uit op welk tijdstip de aanspraak feitelijk is ingesteld.
Deze dekking heeft betrekking op de dekkingen van Hoofdstuk 5, § 1 t/m 9, mits deze volgens het
verzekeringsbewijs van toepassing zijn.
Indien deze dekking ook van toepassing is op de dekking van § 10 is ook gedekt de aansprakelijkheid van de
verzekerde, zoals omschreven in § 10, voor schade die veroorzaakt is door fouten gemaakt voor de
ingangsdatum van de verzekering. De overige hierboven genoemde voorwaarden blijven gewoon van
toepassing.
Paragraaf 12

Namelding
Als wij overeenkomstig wat bepaald is in hoofdstuk 8 gebruik maken van ons recht de verzekering te
beëindigen, hebt u voor bepaalde aanspraken het recht de termijn van aanmelden met één jaar te verlengen.
Het betreft aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de
beëindigingsdatum, maar waarvoor binnen één jaar na deze beëindiging aanspraken schriftelijk bij ons worden
gemeld.
Het handelen of nalaten moet hebben plaatsgevonden tijdens de geldigheidsduur van de verzekering.
De premie die voor deze verlenging verschuldigd is, zullen we nader met u overeenkomen.
Als de verzekering eindigt wegens beëindiging van de activiteiten van de verzekerde, hebt u voor bepaalde
aanspraken het recht de termijn van aanmelden met één jaar te verlengen. Het betreft aanspraken die
voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de beëindigingsdatum, maar waarvoor
binnen één jaar na deze beëindiging aanspraken schriftelijk bij ons worden gemeld.
De premie die voor deze verlenging verschuldigd is, zullen we nader met u overeenkomen.
Als u gebruik wenst te maken van het recht van verlenging, dan dient u dat vóór de beëindigingsdatum aan ons
bekend te maken.
De premie die wij voor de verlenging overeenkomen, dient u te voldoen binnen dertig dagen na het verzoek tot
verlenging.
Aanspraken die worden aangemeld binnen de termijn van één jaar zoals hierboven genoemd in de eerste twee
alinea’s, worden toegerekend aan het laatste verzekeringsjaar vóór de beëindigingsdatum.
Als er sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden die met elkaar verband houden of die uit elkaar
voortvloeien, is voor de toepassing van de eerdere alinea’s onder ‘Namelding’ bepalend de datum van aanvang
van deze reeks.
Deze dekking heeft betrekking op de dekkingen van Hoofdstuk 5, § 1 t/m 9, mits deze volgens het
verzekeringsbewijs van toepassing zijn.
Paragraaf 13

Vervoerdersaansprakelijkheid
Verzekerd bedrag
Het in het verzekeringsbewijs genoemde verzekerd bedrag als maximum per gebeurtenis.
Omvang van de verzekering
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde in zijn hoedanigheid als wegvervoerder. Het
opslagrisico dat noodzakelijk deel uitmaakt van het vervoer, is meeverzekerd tot een maximum van 7 dagen
per opslagadres.
Wij verzekeren uitsluitend de aansprakelijkheid die op de vervoerder rust tegenover de eigenaar van de
vervoerde zaken of tegenover een ander die er belang bij heeft, en voor zover die aansprakelijkheid er is op
grond van:
•
bepalingen van wet of internationale overeenkomst inzake de aansprakelijkheid van de vervoerder;
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de vervoerscondities zoals hieronder vermeld;
andere condities die op het vervoer van toepassing zijn, met daaronder begrepen overeenkomsten als bedoeld
in artikel 8:1102 BW. Hierbij geldt als voorwaarde dat deze condities door ons zijn goedgekeurd.

Geldigheidsgebied
Deze verzekering is uitsluitend van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden binnen Europa, met
uitzondering van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (G.O.S.), Estland, Letland en Litouwen.
Vervoercondities
Volgens de Algemene Vervoercondities 2002 (A.V.C.-condities)
Voor vervoer dat onderworpen is aan de A.V.C.-condities, is de dekking van deze verzekering beperkt tot de
aansprakelijkheden die voor de verzekerde uit de A.V.C.-condities voortvloeien.
Volgens het C.M.R.-verdrag (C.M.R.-verdrag)
Voor vervoer dat onderworpen is aan het C.M.R.-verdrag, is de dekking van deze verzekering beperkt tot de
aansprakelijkheden die voor de verzekerde uit het C.M.R.-verdrag voortvloeien.
Volgens de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen 2000 (A.V.V.V.-voorwaarden)
Voor vervoer dat onderworpen is aan de A.V.V.V.-voorwaarden, is de dekking van deze verzekering beperkt tot de
aansprakelijkheden die voor de verzekerde uit de A.V.V.V.-voorwaarden voortvloeien.
Volgens de Algemene Veevervoercondities (A.V.V.C.-condities)
Voor veevervoer waarvoor de A.V.V.C.-condities gelden, is de dekking van deze verzekering beperkt:
• voor de verzekerde gebeurtenissen: tot schades die het gevolg zijn van een gebeurtenis en het vervoermiddel
dat de zaken vervoert, daardoor is beschadigd;
• voor de verzekerde bedragen: tot maximaal de bedragen die genoemd worden in artikel 13 lid 1 van de
Algemene Vervoers Condities 2002.
Volgens de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten (A.V.K.-voorwaarden)
Voor vervoer dat onderworpen is aan de A.V.K.-voorwaarden, is de dekking van deze verzekering beperkt tot
de aansprakelijkheden die voor de verzekerde uit de A.V.K.-voorwaarden voortvloeien.
Bergings- en/of opruimingskosten
Wij vergoeden tot maximaal het bedrag als omschreven op het verzekeringsbewijs, de kosten verband
houdende met de berging en/of opruiming van zaken, welke u in uw hoedanigheid als wegvervoerder onder u
hebt.
Eigendommen van personeel
Wij verzekeren tot maximaal het bedrag als omschreven op het verzekeringsbewijs alle verlies en
beschadiging van in de cabine van de vervoermiddelen van verzekerde aanwezige persoonlijke eigendommen
van personeel in dienst van verzekerde indien de schade een gevolg is van:
• een gebeurtenis en het vervoermiddel dat de zaken vervoert, daardoor is beschadigd;
• diefstal waarbij zichtbare sporen van braak aan de cabine aanwezig zijn.
Niet verzekerd zijn geld, cheques, sieraden en horloges.
In geval van schade zal vergoeding plaatsvinden op basis van dagwaarde.
Extra eigen risico bij diefstal van de gehele lading
In geval van diefstal, verduistering of vermissing van een gehele lading, welke zich in een vervoermiddel
bevindt (waaronder mede begrepen aanhangwagens, opleggers, afzetbakken, containers en dergelijke), geldt
een (extra) eigen risico van 30% van de schade met een minimum van € 20.000, - per gebeurtenis én wordt de
uitkering gemaximeerd tot € 115.000, - per gebeurtenis.
Het (extra) eigen risico zal worden toegepast vóór andere in de polis voorkomende eigen risico’s.
Dit extra eigen risico is niet van toepassing op vervoer van melk, op vervoer onder de A.V.V.V.-voorwaarden,
de A.V.B.-voorwaarden, de A.V.B.V.-voorwaarden, de A.V.K.-voorwaarden, de A.B.V.V.-voorwaarden, de
A.V.C.M.-voorwaarden en de A.V.V.C.-condities.
Voor de toepassing van het (extra) eigen risico en de maximering van de uitkering maakt het geen verschil
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of in plaats van diefstal, verduistering of vermissing van de gehele lading uit het vervoermiddel, een deel van het
vervoermiddel waarin zich de lading bevindt, wordt gestolen, verduisterd of vermist;
of die lading later geheel of gedeeltelijk wordt teruggevonden.

Het (extra) eigen risico en de maximering van de uitkering zullen niet worden toegepast, indien u aantoont dat:
• het vervoermiddel, waarmee het vervoer plaatsvond, was uitgerust met een door ons geaccepteerd en door SCM
of soortgelijke instantie goedgekeurd beveiligingssysteem, én
• dit beveiligingssysteem in overeenstemming is met de voorgeschreven beveiligingsklasse conform de in deze
paragraaf opgenomen risico-indeling, én
• dit beveiligingssysteem jaarlijks is gecontroleerd en goedgekeurd door een erkend inbouwbedrijf, én
• het bedoelde beveiligingssysteem ten tijde van de diefstal, verduistering of vermissing in werking was, én
• u en/of uw ondergeschikten en/of personen van wiens hulp u bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik
maakt, alle in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van een zorgvuldig vervoerder te vergen maatregelen
heeft genomen om het risico van diefstal, verduistering of vermissing te voorkomen.
Risico-indeling beveiliging beroepsgoederenvervoer over de weg:
Categorie I;
Binnen deze categorie vallen de volgende zaken:
laagwaardige bouwmaterialen, niet-gekoelde agrarische producten, papier, vee, ijzerschroot, zand en grind.
Voorgeschreven beveiligingsklasse standaard : bestaande uit deur-, contact-, stuurslot.
Categorie II;
Binnen deze categorie vallen de volgende zaken:
gekoelde agrarische producten, hoogwaardige bouwmaterialen, levensmiddelen, frisdranken, meubelen en
tankvervoer.
Voorgeschreven beveiligingsklasse B1: bestaande uit 5 minuten sabotagebestendige blokkering op de motor
en startmotor (automatisch ingeschakeld).
Categorie III;
Binnen deze categorie vallen de volgende zaken:
chemische producten, vis- en vleesproducten, bier en stukgoed (tenzij elders vermeld),
Voorgeschreven beveiligingsklasse B2* : bestaande uit B1 met volledig alarm (omtrek- en kanteldetectie en
sirene)
Categorie IV;
Binnen deze categorie vallen de volgende zaken:
confectie, elektronica, elektronische apparatuur, softwaredragers, non-ferro metalen, alcoholische dranken met
uitzondering van bier, tabakswaren, geneesmiddelen, parfums en cosmetica.
Voorgeschreven beveiligingsklasse B3* : bestaande uit 15 minuten sabotagebestendige blokkering op de
motor en startmotor (automatisch ingeschakeld) met volledig alarm (omtrek- en kanteldetectie en sirene)
* De geïnstalleerde beveiliging moet automatisch worden ingeschakeld, onafhankelijk van de activiteiten van de
chauffeur.
Voor zover de vervoerde zaken onder meerdere categorieën worden genoemd wordt de zwaarste
beveiligingsklasse toegepast.
Automatische dekking
Vervangingen en uitbreidingen van het wagenpark worden automatisch gedekt gehouden tot uiterlijk 3
maanden na de eerstvolgende prolongatiedatum.
Daarom hoeven vervoermiddelen die zijn aangeschaft ter vervanging of uitbreiding van het wagenpark,
tussentijds niet aan ons te worden doorgegeven.
Inloop- en uitlooprisico
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken waarvan het transport is aangevangen vóór de
ingangsdatum van deze verzekering. Na beëindiging van deze verzekering zullen wij nog dekking verlenen
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deze verzekering;
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemeen deel van
dit hoofdstuk):
•
mededelingsplicht (0a);
•
handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
•
gedrag van verzekerde (1);
•
aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens en molest (3);
•
grove schuld, opzet (13);
•
vestiging buiten Nederland (18);
•
personenschade (21);
•
overstroming (22);
•
geld, kostbaarheden en kunstvoorwerpen (23);
•
verontreiniging (24);
•
onregelmatigheden met betrekking tot zaken en/of documenten (25);
•
eigen gebrek van de vervoerde zaak (26);
•
bederf (27);
•
vermenging van zaken (28).
Paragraaf 14

Container-/traileraansprakelijkheid
Verzekerd bedrag
Het in het verzekeringsbewijs genoemde bedrag als maximum premier risque bedrag per gebeurtenis.
Omvang van de verzekering
Wij verzekeren schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van willekeurige objecten die in eigendom
toebehoren aan derden,
•
voor zover de schade ontstaan is door een van buiten komend onheil, én
•
voor zover u aansprakelijk bent volgens de bepalingen van de overeenkomst op grond waarvan u het verzekerd
object onder u hebt.
Geldigheidsgebied
Deze verzekering is uitsluitend van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden binnen Europa, met
uitzondering van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (G.O.S.), Estland, Letland en Litouwen.
Bergings- en/of opruimingskosten en averij-grosse
Boven het verzekerd bedrag zijn meeverzekerd:
•
tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag de kosten verband houdende met de berging en/of opruiming van
de verzekerde objecten;
•
de door verzekerde te betalen bijdrage(n) in averij-grosse.
Geldigheidsduur
Voor verzekerde zaken die in eigendom zijn van derden geldt:
•
deze verzekering vangt aan op het moment waarop de zaken ter beschikking van de verzekerde zijn gesteld;
•
de verzekering geldt ook gedurende de tijd dat de zaken eventueel voor belading bij derden zijn;
•
de verzekering eindigt zodra de zaken weer ter beschikking zijn gesteld aan de eigenaar of aan een
opvolgende vervoerder.
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Inloop- en uitlooprisico
Niet verzekerd is schade aan de verzekerde objecten ontstaan vóór de ingangsdatum of ná de einddatum van
deze verzekering.
Verhaalsrecht
Schade ter zake van diefstal, vermissing, verduistering of verlies wordt slechts vergoed tegen overdracht van
alle rechten op de zaken die verloren zijn gegaan. Hierbij blijft van toepassing wat bepaald is in artikel 7:962
BW.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemeen deel van
dit hoofdstuk):
•
mededelingsplicht (0a);
•
handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
•
gedrag van verzekerde (1);
•
aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens en molest (3);
•
grove schuld, opzet (13);
•
vestiging buiten Nederland (18);
•
personenschade (21);
•
overstroming (22);
•
slijtage en eigen gebrek (29);
•
onbeheerd achterlaten (30);
•
alcohol, bedwelmende middelen (31);
•
geldig rijbewijs (32).
Paragraaf 15

Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigrisico
Omvang van de verzekering
Voor alle verzekerden samen tot maximaal de op het verzekeringsbewijs vermelde limieten per aanspraak en
per verzekeringsjaar, is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde als werkgever voor schade aan
ondergeschikten, die ontstaat terwijl de ondergeschikte bestuurder of inzittende is van een motorrijtuig en dit
motorrijtuig door de ondergeschikte in het kader van zijn taakvervulling voor verzekerde wordt gebruikt en u
voor deze schade geen adequate voorziening heeft getroffen.
Bovendien geldt deze dekking alleen als het kentekenbewijs van het betreffende motorrijtuig op het tijdstip van
het ontstaan van de schade niet op naam van verzekerde staat.
Hierbij gelden de voorwaarden:
•
dat het handelen of nalaten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering heeft plaatsgevonden;
•
dat de bestreffende aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal is ingesteld
en ook dat deze aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering bij ons is aangemeld.
Als tijdens de geldigheidsduur van de verzekering een omstandigheid voor de eerste maal schriftelijk bij ons is
aangemeld, wordt de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht te zijn ingesteld op de datum waarop deze
omstandigheid is gemeld. Het maakt daarbij niet uit op welk tijdstip de aanspraak feitelijk is ingesteld.
Geldigheidsgebied
Het geldigheidsgebied is Europa. Het handelen of nalaten en de daaruit voortvloeiende schade moet hebben
plaatsgevonden binnen het geldigheidsgebied. Niet verzekerd zijn aanspraken gebaseerd op het recht van de
USA en/of Canada.
Niet verzekerd zijn aanspraken voor schade die veroorzaakt is door zaken die door een verzekerde of door
iemand anders beroeps- of bedrijfsmatig geëxporteerd zijn naar gebieden buiten Europa.
Voor reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is het geldigheidsgebied de
hele wereld. Maar voor aanspraken die voortvloeien uit activiteiten die tijdens deze reizen in de verzekerde
hoedanigheid verricht worden, blijft het geldigheidsgebied Europa.
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Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen is vermeld in het
verzekeringsvoorwaarden in het algemeen deel van hoofdstuk 5, Aansprakelijkheid):
•
mededelingsplicht (0a);
•
handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977) (0b);
•
gedrag van verzekerde (1);
•
aansprakelijkheidsverhogende bedingen (2);
•
aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens en molest (3);
•
opzet (12);
•
vestiging buiten Nederland (18);
•
seksuele gedragingen (33).
Paragraaf 16

Bestuurders- en commissarissen/toezichthouders
aansprakelijkheid
Verzekerden
In afwijking van wat in § 0 Algemeen deel Aansprakelijkheid staat vermeld onder “Verzekerden” worden in het kader
van deze dekking de volgende natuurlijke personen als verzekerden aangemerkt:
• Alle natuurlijke personen die op statutair voorgeschreven wijze waren, zijn of worden benoemd tot bestuurder of
commissaris/toezichthouder van de rechtspersoon;
• Alle natuurlijke personen in de hoedanigheid van statutair bestuurder van een managementvennootschap, indien
en voor zover deze vennootschap (mede) de directie voert over de rechtspersoon;
• Alle natuurlijke personen, in dienst van de rechtspersoon, die krachtens de statuten of krachtens een besluit van
de algemene vergadering van aandeelhouders daden van bestuur verrichten;
• Alle natuurlijke personen, in dienst van de rechtspersoon, die het beleid van de rechtspersoon mede bepalen als
waren zij bestuurders;
• Alle natuurlijke personen die volgens het toepasselijke recht op statutair voorgeschreven wijze als vereffenaar
optreden of hebben opgetreden voor de rechtspersoon.
Rechtspersoon
De verzekeringnemer en zijn deelnemingen.
Deelneming
De vennootschap waarin verzekeringnemer direct of indirect:
• Meer dan de helft van de stemrechten in de aandeelhoudersvergadering heeft; of
• Het recht heeft de meerderheid van de raad van commissarissen/toezichthouders en/of de raad van bestuur te
benoemen dan wel af te laten treden; of
• Een meerderheid van de stemrechten in de aandeelhoudersvergadering heeft op grond van een schriftelijke
overeenkomst met andere aandeelhouders.
Derden
In afwijking van hetgeen in de Begrippenlijst is bepaald, wordt in paragraaf 16 en 17 onder “Derden” verstaan:
Iedereen (inclusief de rechtspersoon) met uitzondering van de aangesproken verzekerde(n).
Schade
In afwijking van hetgeen in de Begrippenlijst is bepaald, wordt in paragraaf 16 en 17 onder “Schade” verstaan: Door
derden geleden financieel nadeel.
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Verzekerd bedragen
Schade en wettelijke rente:
Wij vergoeden, voor alle verzekerden tezamen per aanspraak en per verzekeringsjaar de schade inclusief de
wettelijke rente tot ten hoogste het op het verzekeringsbewijs genoemde verzekerde bedrag.
Kosten van verweer:
Tot maximaal 20% boven het op het verzekeringsbewijs genoemde verzekerde bedrag, met een minimum van
€ 250.000,- en een maximum van € 1.000.000,-, vergoeden wij voor alle verzekerden tezamen per aanspraak en per
verzekeringsjaar:
• De kosten van verweer tegen gedekte aanspraken, ook als deze ongegrond zijn en/of worden bevonden. Het gaat
hier om alle redelijke kosten die op verlangen van of met de schriftelijke instemming van ons worden gemaakt.
Daarnaast proceskosten waarvoor de verzekerde tot betaling wordt veroordeeld;
• De kosten van verweer tegen aanspraken, ook wanneer deze ongegrond zijn of worden bevonden, als en
voor zover die aanspraken betrekking hebben op de aansprakelijkheid van de verzekerde in de verzekerde
hoedanigheid voor verontreiniging van de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of een al dan niet ondergronds(e)
water(gang). Het gaat hier om alle redelijke kosten die op verlangen van of met de schriftelijke instemming van ons
worden gemaakt;
• De redelijke kosten van de op verlangen van ons gevoerde verdediging in een tegen de verzekerde aanhangig
gemaakt strafproces.
Persoonlijke onkosten:
Tot maximaal 10% boven het op het verzekeringsbewijs genoemde verzekerde bedrag, met een minimum van €
100.000,- en een maximum van € 500.000,-, vergoeden wij voor alle verzekerden tezamen per aanspraak en per
verzekeringsjaar de persoonlijke onkosten die de aansprakelijk gestelde verzekerde noodzakelijkerwijs moet maken
en die verband houden met, en rechtstreeks het gevolg zijn van, een gedekte aanspraak tegen verzekerde.
Onder persoonlijke onkosten worden verstaan:
• Beslag: kosten in verband met het opheffen van een op verzekerden gelegd beslag.
• Zekerheid: door verzekerden gemaakte kosten in verband met het stellen van zekerheid.
• Rectificaties: kosten om aanwijsbare reputatieschade te voorkomen of te beperken welke het gevolg is van
publicaties of uitlatingen van media of derden, niet zijnde verzekerden, de rechtspersoon of op het verzekeringsbewijs
genoemde meeverzekerde rechtspersonen.
• Overige onkosten: overige onkosten met uitzondering van kosten van loonderving en kosten van verweer zoals
vermeld in deze verzekeringsvoorwaarden onder ‘kosten van verweer’.
De datum van de eerste schriftelijke melding bij ons van de aanspraak en/of van de omstandigheid die tot een
aanspraak kan leiden, is bepalend voor het verzekeringsjaar waaraan de betreffende aanspraak of omstandigheid
wordt toegerekend.
Omvang van de verzekering
Voor alle verzekerden samen tot maximaal de op het verzekeringsbewijs vermelde limieten per aanspraak en per
verzekeringsjaar, verzekeren wij de aansprakelijkheid van verzekerde(n) in de verzekerde hoedanigheid voor schade
aan derden. Hierbij gelden de voorwaarden:
• dat de betreffende aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal is ingesteld en
ook dat deze aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering schriftelijk bij ons is aangemeld of de
aanspraak voortvloeit uit een omstandigheid die tijdens de geldigheidsduur van deze verzekering voor de eerste
maal bekend is geworden bij de verzekerde en schriftelijk bij ons is aangemeld, en
• dat de aanspraak dan wel de betreffende omstandigheid bij het aangaan van de verzekering niet bekend was bij
u als verzekeringnemer of bij de verzekerde die aansprakelijk is gesteld.
Als tijdens de geldigheidsduur van de verzekering een omstandigheid voor de eerste maal schriftelijk bij ons is
aangemeld, wordt de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht te zijn ingesteld op de datum waarop deze
omstandigheid is gemeld. Het maakt daarbij niet uit op welk tijdstip de aanspraak feitelijk is ingesteld, doch uiterlijk
binnen acht jaar na beëindiging van deze verzekering.

Pagina 23 van 27

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB
Versie 5.6: januari 2016
Hoofdstuk 5: Aansprakelijkheid
Geldigheidsgebied
Het geldigheidsgebied is de gehele wereld met uitzondering van de USA en/of Canada. Het handelen of nalaten en
de daaruit voortvloeiende schade moet hebben plaatsgevonden binnen het geldigheidsgebied. Niet verzekerd zijn
aanspraken gebaseerd op het recht van de USA en/of Canada.
.
Uitsluitingen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor:
Mededelingsplicht
U bent wettelijk verplicht om de door ons vóór het sluiten van de overeenkomst gestelde vragen volledig en naar
waarheid te beantwoorden. Er bestaat geen recht op uitkering, als wij ontdekken dat u niet aan deze
mededelingsplicht heeft voldaan en wij u daar binnen een periode van 6 maanden na de ontdekking op wijzen.
Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)
Wij zijn niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk
zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het ons verboden is om krachtens deze verzekering
dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.
Opzet:
Van deze verzekering zijn uitgesloten aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit:
• opzettelijk door één of meer verzekerde(n) veroorzaakte en/of beoogde schade;
•. (rechts)handelingen door of namens de rechtspersoon, waardoor één of meer verzekerde(n) en/of derde(n )
(in)direct persoonlijk worden bevoordeeld, en/of dat hebben beoogd zonder daartoe gerechtigd te zijn;
•. een door een verzekerde gepleegd vermogensdelict zoals diefstal, afpersing, bedreiging, verduistering, bedrog en
valsheid in geschrifte.
Wij zullen geen beroep doen op genoemde uitsluitingen tegenover de verzekerde die aannemelijk maakt dat de
betreffende gedragingen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan.
Personenschade/zaakschade/milieuschade:
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor:
• schade aan personen: letsel of aantasting van de gezondheid van derden al dan niet met de dood ten gevolge en de
daarmee direct of indirect verband houdende gevolgen;
• schade aan zaken: beschadiging, vernietiging, vermissing of verontreiniging van zaken van derden, geld of
geldwaardige papieren daaronder begrepen en de daarmee direct of indirect verband houdende gevolgen;
• milieuschade: verontreiniging en/of aantasting van de bodem, de lucht, het oppervlaktewater en/of een al dan
niet ondergronds(e) water(gang) en de daarmee direct of indirect verband houdende gevolgen. Wel verzekerd zijn de
kosten van verweer tegen aanspraken voor milieuschade zoals omschreven onder ‘verzekerde bedragen’ onder
‘kosten van verweer’.
Verzekeringen:
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die verband houdt met het bewust niet afsluiten
en/of niet (tijdig) verlengen van voor de rechtspersoon toereikende verzekeringen of met een royement of opschorting
van de dekking van deze verzekeringen wegens het niet voldoen van de verschuldigde premie.
Supercontractuele aansprakelijkheid:
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings, vrijwarings-, garantie- of ander vergelijkbaar beding, behalve wanneer aansprakelijkheid voor deze schade ook zou
hebben bestaan zonder het beding.
Boetes:
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die verband houdt met opgelegde dwangsommen,
boetes en soortgelijke maatregelen met een afdwingend of bestraffend karakter.
Al bestaande aanspraken:
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die verband houdt met aanspraken, die vóór
de ingangsdatum van deze verzekering tegen de verzekerde zijn ingesteld.
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Molest:
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade veroorzaakt door molest.
Bijzondere insluitingen
Deelnemingen
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade in verband in door de rechtspersoon nieuw verworven
en/of opgerichte deelnemingen als en voor zover de omstandigheid waaruit de aanspraak voortvloeit heeft
plaatsgevonden:
• na verwerving en/of oprichting van de deelneming ingeval het balanstotaal van die nieuwe deelneming niet groter
is dan 25% van het balanstotaal van de rechtspersoon; of
• nadat de deelneming op grond van de bepalingen die worden genoemd onder ‘Informatie over wijzigingen en
aanpassing van de verzekering’” al dan niet op gewijzigde condities onder de dekking van deze verzekering is
gebracht;
• tijdens de oprichtingsfase van een tijdens de verzekeringsperiode nieuw opgerichte deelneming.
Als de deelneming niet valt onder hetgeen bepaald is achter de eerste bullit in deze bepaling, dan wordt de
deelneming vanaf de datum van oprichting of verwerving toch 90 dagen als verzekerde deelneming beschouwd.
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Echtgenoten/partners
Verzekerd is de aansprakelijkheid van wettige echtgenoten en/of geregistreerde partners van de verzekerden, indien
en voor zover de tegen die echtgenoten en/of partners ingestelde aanspraak voortvloeit uit, berust op of verband
houdt met het handelen of nalaten van verzekerden in hun verzekerde hoedanigheid.
Informatie over wijzigingen van het risico en aanpassing verzekering
Te melden wijzigingen:
Verzekeringnemer en/of verzekerde is verplicht zo spoedig mogelijk nadat vaststaat dat zich een van de hieronder
omschreven wijzigingen zal voordoen, doch uiterlijk binnen 2 maanden nadat de wijziging zich daadwerkelijk heeft
voorgedaan, ons schriftelijk opgave te doen van:
• wijziging van de hoedanigheid van verzekeringnemer en/of meeverzekerde rechtspersonen en beëindiging van
de rechtspersoon;;
• wijzigingen in de zeggenschap bij de rechtspersoon, verwerving van een meerderheidsbelang in de
rechtspersoon door een derde, verkoop van meer dan 50% van de activa van de rechtspersoon aan een derde,
beursgang en fusie van de rechtspersoon daaronder begrepen;
• de verwerving van nieuwe deelnemingen door de rechtspersoon, indien en voor zover het balanstotaal van die
nieuwe deelneming groter is dan 25% van het balanstotaal van de rechtspersoon;
• wijziging van de statuten, indien en voor zover die wijziging van invloed is op de zeggenschap met betrekking tot
de benoeming van bestuurders of commissarissen en/of de positie van verzekerden beïnvloedt;
• dreigende betalingsmoeilijkheden van de rechtspersoon, aan derden gedane mededelingen betreffende
betalingsonmacht, executoriale beslagen en bodembeslagen (surseanceverzoeken en faillissementsaanvragen
daaronder begrepen);
• de verlenging van surseance van betaling en/of het uitspreken van het faillissement van de rechtspersoon.
Aanvullende Informatie
Indien de door verzekeringnemer en/of verzekerde verstrekte informatie dan wel schriftelijke opgave als bedoeld
onder “Te melden wijzigingen” daartoe aanleiding geeft, hebben wij het recht de verzekeringnemer en/of de
verzekerde om aanvullende informatie te vragen. Verzekeringnemer en/of verzekerde is verplicht om die informatie zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ons verzoek te verstrekken.
Voorzetting tegen gewijzigde condities en/of premie
Wij hebben het recht om binnen 2 maanden na ontvangst van de onder “Informatie” en “Wijziging van het risico”
bedoelde opgave schriftelijk aan verzekeringnemer mede te delen dat de verzekering niet of slechts tegen gewijzigde
condities en/of premie voortgezet kan worden. Indien wij de verzekering niet wensen voort te zetten zullen wij een
termijn van 14 dagen in acht nemen.
In geval van faillissement van de rechtspersoon geldt echter de regeling van paragraaf 17 onder “Uitlooprisico na
faillissement” van deze Productvoorwaarden.
Indien de wijziging(en) voortvloeiende uit de toegezonden informatie niet of slechts tegen gewijzigde premie en/of
voorwaarden onder de verzekeringsdekking kan/kunnen worden gebracht, heeft verzekeringnemer gedurende 30
dagen na ontvangst van de hierboven bedoelde mededeling het recht de verzekering schriftelijk op te zeggen met
inachtneming van een termijn van 14 dagen. Indien de verzekeringnemer van dit recht geen gebruik maakt wordt
verzekeringnemer geacht hiermee in te stemmen en loopt de verzekering gewoon door.
Niet nakomen informatieverplichtingen
Als verzekeringnemer en/of verzekerde de hierboven vermelde informatieverplichtingen niet, niet tijdig, niet juist en/of
niet volledig nakomt, en wij zijn hierdoor in onze belangen geschaad geldt het volgende:
als wij bij bekendheid met de juiste informatie de verzekering niet zou hebben willen voortzetten vervalt elk recht op
schadevergoeding;
• als wij bij bekendheid met de juiste informatie de verzekering alleen had willen voortzetten tegen gewijzigde
voorwaarden dan gelden deze gewijzigde voorwaarden;
• als wij bij bekendheid met de juiste informatie de verzekering alleen had willen voortzetten tegen een verhoogde
premie wordt een schadevergoeding slechts gedeeltelijk verleend, namelijk in dezelfde verhouding als de
betaalde premie staat tot de verhoogde premie;
• uitsluitend in het geval van onjuiste informatie is wel verzekerd de aansprakelijkheid van de verzekerde die
aantoont dat hij niet kon weten dat de informatie onjuist was en dat hem die onjuistheid niet verweten kan worden
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Paragraaf 17

Namelding Bestuurders- en commissarissen/ toezichthouders
aansprakelijkheid
De bepalingen in deze voorwaarden gelden in aanvulling op de bepalingen in paragraaf 16.
Uitlooprisico na opzegging
De verzekeringnemer en/of verzekerden hebben het recht de termijn van aanmelden met 2 jaar te verlengen, als:
• wij overeenkomstig wat bepaald is in hoofdstuk 8 gebruik maken van ons recht de verzekering te beëindigen; of
• verzekeringnemer op grond van wat bepaald is in hoofdstuk 8 of in hoofdstuk 5 paragraaf 16 onder ‘Informatie
over wijzigingen en aanpassing verzekering’ de verzekering opzegt.
De voor deze verlenging verschuldigde premie bedraagt 15% van de laatste jaarpremie per nameldingsjaar.
Uitlooprisico na faillissement
De verzekeringnemer, diens curator en/of verzekerden hebben het recht de termijn van aanmelden met 5 jaar te
verlengen, indien deze verzekering eindigt door faillissement van verzekeringnemer. De voor deze verlenging
verschuldigde premie bedraagt 25% van de laatste jaarpremie per nameldingsjaar.
Voorwaarden namelding
De verlenging van de aanmeldingstermijn geldt alleen voor onder deze verzekering gedekte aanspraken die
voortvloeien uit een handelen of nalaten van verzekerde dat heeft plaatsgevonden vóór de einddatum van deze
verzekering en die schriftelijk bij ons worden gemeld binnen de verlengde aanmeldingstermijn.
Alle binnen de verlengde aanmeldingstermijn gemelde aanspraken worden toegerekend aan het verzekeringsjaar
direct vóór de einddatum van deze verzekering. Het bepaalde onder “Verzekerde kosten” blijft onverkort van
toepassing.
Deze verlenging van de dekkingsperiode geldt niet, indien blijkt dat de door deze verzekering gedekte
aansprakelijkheid eveneens op (een) andere polis(sen) is verzekerd of daarop zou zijn verzekerd indien de
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan.
Indien sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden, die voortvloeien uit of verband houden met dezelfde
oorzaak, is voor de toepasselijkheid van het gestelde onder “Uitlooprisico na opzegging” en “Uitlooprisico na
faillissement” bepalend de datum van aanvang van deze reeks.
Als gebruik gemaakt wordt van het onder “Uitlooprisico na opzegging” en “Uitlooprisico na faillissement” omschreven
recht van verlenging van de aanmeldingstermijn dient de verzekeringnemer dan wel de curator dat schriftelijk aan ons
kenbaar te maken, en wel:
• in geval van verlenging op grond van artikel “Uitlooprisico na opzegging” binnen 3 maanden na de
beëindigingdatum van de verzekering;
• in geval van verlenging op grond van artikel “Uitlooprisico na faillissement” binnen 3 maanden na de datum
waarop het faillissement is uitgesproken.
De verzekeringnemer bij “Uitlooprisico na opzegging” en de curator bij “Uitlooprisico na faillissement” dienen de voor
de verlenging van de aanmeldingstermijn verschuldigde premie en de daarbij verschuldigde assurantiebelasting te
voldoen binnen 30 dagen na het schriftelijke verzoek tot verlenging. Bij niet nakoming van de verplichting tot betalen
van de premie vervalt ieder recht op verlenging van de aanmeldingstermijn.
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