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Algemene bepalingen

Grondslag van de verzekering
De verzekeringsovereenkomst is gebaseerd op de door verzekeringnemer aan Reaal verstrekte inlichtingen en verklaringen, in welke vorm
dan ook. Deze inlichtingen en verklaringen vormen één geheel met de
verzekeringsovereenkomst.
Onzeker voorval
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid
als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voorzover de geleden
schade waarvan aanspraak op vergoeding wordt gemaakt, het gevolg
is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten
van de verzekering onzeker was dat daaruit voor de verzekerde
schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandig
heden zou ontstaan.
Toepasselijk recht
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Begripsomschrijvingen

Polis
De polisvoorwaarden, het polisblad met bijbehorende bijzondere
voorwaarden en/of vervolgbladen, alsmede de van toepassing
verklaarde clausules en polisaanhangsels.
Reaal
VIVAT Schadeverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Amstelveen,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 37010992 en in het register van de AFM onder
vergunningsnummer 12000468.
Verzekeringnemer
De persoon met wie Reaal de verzekeringsovereenkomst is
aangegaan.
Verzekerde
Verzekeringnemer en/of een natuurlijk persoon en/of een
rechtspersoon, voor zover deze belang heeft bij het behoud van de
verzekerde zaak uit hoofde van bezit, eigendom of een ander zakelijk
recht, dan wel voor zover deze het risico draagt.
Verzekerde zaken
Zaken als omschreven op het polisblad en die voor risico van de
verzekeringnemer dan wel de verzekerde worden vervoerd,
waaronder mede te verstaan de zaken van derden die in verband met
reparatie of bewerking worden vervoerd. Onder verzekerde zaken
worden uitdrukkelijk niet verstaan tentoonstellingszaken, monster- of
demonstratiecollecties, tenzij anders is overeengekomen.
Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag zoals vermeld op de polis is het hoogste bedrag
tot uitkering waarvan Reaal per gebeurtenis kan worden verplicht.
Wanneer de verzekerde zaken door achtereenvolgende, niet met
elkaar samenhangende gedekte gebeurtenissen worden getroffen,
dan vergoedt Reaal de onder de polis gedekte schaden, ongeacht of
het totale bedrag daarvan het verzekerd bedrag overschrijdt.
Gebeurtenis
Een onzeker voorval, of een reeks van onzekere voorvallen die één en
dezelfde oorzaak hebben, waardoor schade ontstaat aan één of meer
verzekerde zaken.
Hulpmateriaal
De aan de verzekeringnemer in eigendom toebehorende hulpmiddelen voor laden en lossen, zonder eigen voortbewegingskracht,
alsmede materiaal om de lading vast te zetten, te stuwen dan wel af te
dekken voorzover geen deel uitmakende van het voertuig zelf.
Overstroming
Het buiten de oevers treden van binnen- en/of buitenwateren en/of
het onderlopen met water als gevolg van de doorbraak van dijken,
duinen of andere waterkeringen.

VIVAT Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Amstelveen, K.v.K. 37010992

2.10 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het
kader van één van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel
toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag
of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende
aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade
aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen
worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al
dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd
met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.
2.11 Kwaadwillige besmetting
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op
het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen)
verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)
directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking
letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood
tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of
schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins
economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat
het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke
en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
2.12 Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen
maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/
of kwaadwillige besmetting af te wenden of -indien dit gevaar zich
heeft verwezenlijkt- de gevolgen daarvan te beperken.
2.13 NHT
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden
N.V.
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte
herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit
hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland
toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de
verwezenlijking van de risico’s omschreven in de begripsomschrijvingen
onder Terrorisme, Kwaadwillige besmetting en Preventieve
maatregelen, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.
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3.1

Aanvang, duur en einde van de verzekering

Aanvang en duur
De verzekering begint op de op het polisblad vermelde ingangsdatum.
De verzekering wordt aangegaan voor een duur van één of drie jaar.
Deze eerste contractstermijn van de verzekering staat op het
polisblad.
3.1.1 Een verzekering met een contractstermijn van één jaar wordt steeds
stilzwijgend met één jaar verlengd.
3.1.2 Een verzekering met een contractstermijn van drie jaar wordt steeds
stilzwijgend verlengd met één jaar, tenzij anders overeengekomen.
3.2 Beëindiging van de verzekering
De verzekering eindigt:
3.2.1 door schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de
verzekeringnemer:
bij een verzekering met een contractstermijn van één jaar: per het
eind van de eerste contractstermijn. Hierbij geldt een opzegtermijn
van een maand;
bij een verzekering met een contractstermijn van drie jaar: per het
eind van de contractstermijn. Hierbij geldt een opzegtermijn van
een maand;
na stilzwijgende verlenging op elk gewenst moment met een
opzegtermijn van een maand;
binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling
van Reaal, houdende een wijziging van de premie en/of
voorwaarden ten nadele van de verzekeringnemer en/of
verzekerde. De verzekering eindigt op de dag waarop de wijziging
volgens de schriftelijke mededeling van Reaal ingaat, zij het niet
eerder dan één maand na de datum van dagtekening van bedoelde
mededeling;

••
••
••
••
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•• binnen twee maanden nadat Reaal tegenover de verzekeringnemer

een beroep op de niet nakoming van de mededelingsplicht bij het
aangaan van de verzekering heeft gedaan. De verzekering eindigt op
de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke
daarvan op de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief;
binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor Reaal tot een
uitkeringsverplichting kan leiden, door de verzekerde aan Reaal is
gemeld of nadat Reaal een uitkering krachtens de verzekering heeft
gedaan dan wel heeft afgewezen. Opzegging is slechts mogelijk op
gronden welke van dien aard zijn dat gebondenheid aan de
overeenkomst niet meer van de opzeggende partij kan worden
gevergd. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum, zij het niet eerder dan een maand na de datum
van dagtekening van de opzeggingsbrief.
3.2.2 door schriftelijke opzegging van de overeenkomst door Reaal:
bij een verzekering met een contractstermijn van één jaar: per het
eind van de eerste contractstermijn. Hierbij geldt een opzegtermijn
van twee maanden;
bij een verzekering met een contractstermijn van drie jaar: per het
eind van de contractstermijn. Hierbij geldt een opzegtermijn van
twee maanden;
na stilzwijgende verlenging aan het einde van de contractstermijn
met een opzegtermijn van twee maanden;
indien de verzekerde naar aanleiding van een gemelde gebeurtenis
heeft gehandeld met het opzet Reaal te misleiden. De verzekering
eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum;
indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie niet tijdig
betaalt en de verzekeringnemer na het verstrijken van de
premievervaldag door Reaal vruchteloos tot betaling van de premie
is aangemaand. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum, maar niet eerder dan twee maanden na de
datum van dagtekening van de opzeggingsbrief;
binnen twee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de
mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is
nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het
opzet Reaal te misleiden dan wel Reaal de verzekering bij kennis van
de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering
eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum;
binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor Reaal tot een
uitkeringsverplichting kan leiden, door de verzekerde aan Reaal is
gemeld of nadat Reaal een uitkering krachtens de verzekering heeft
gedaan dan wel heeft afgewezen. Opzegging is slechts mogelijk op
gronden welke van dien aard zijn dat gebondenheid aan de
overeenkomst niet meer van de opzeggende partij kan worden
gevergd. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum, zij het niet eerder dan een maand na de datum
van dagtekening van de opzeggingsbrief.
3.2.3 van rechtswege:
zodra de verzekerde of zijn erfgenamen ophouden belang te
hebben bij het verzekerd object;
zodra de verzekeringnemer permanent verhuist naar het
buitenland;
zodra het vervoermiddel in de regel in het buitenland wordt gestald
of een niet-Nederlands kenteken gaat voeren.
Wijziging van handelsnaam of rechtsvorm brengt geen wijziging in de
rechten en plichten van partijen, evenmin het deelnemen in, het
treden uit of het overdragen van aandelen in een vennootschap of
gemeenschappelijk eigendom.

••

••
••
••
••
••

••

••

••
••
••
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4.1

4.2

Omvang van de dekking

Dekking
Op het polisblad staat aangegeven welke van de hieronder genoemde
dekkingen van toepassing is. De uitsluitingen in artikel 7 gelden
onverminderd voor alle dekkingsvormen.
Evenementendekking, exclusief diefstal
Reaal vergoedt alle verliezen van - en materiële schade aan de
verzekerde zaken, indien:
a een vaartuig waarop of waarin het vervoermiddel met de
verzekerde zaken zich bevindt
in brand is geraakt;
is gestrand of gezonken;
in aanvaring of aanraking is gekomen met ijs of enig ander
voorwerp dan water.

b Het vervoermiddel waarop of waarin de verzekerde zaken zich
bevinden een ongeval is overkomen of in brand is geraakt
mits redelijker wijze kan worden aangenomen dat het evenement
naar zijn aard en omvang het verlies van en de schade aan de
verzekerde zaken heeft veroorzaakt.
Alsmede verlies en beschadiging van de verzekerde zaken door:
brand en ontploffing, ongeacht of het evenement is veroorzaakt
door eigen gebrek;
het vallen van de verzekerde zaken (bulklading hieronder niet
begrepen) of een deel daarvan tijdens het laden en lossen;
het overboord werpen of spoelen of op een andere wijze te water
geraken van de verzekerde zaken of een gedeelte daarvan;
het lossen van de verzekerde zaken uit nood of in een noodhaven
en het opnieuw laden van die zaken;
aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawine of overstroming.
4.3 Evenementendekking, inclusief diefstal
4.3.1 Reaal vergoedt alle verliezen van - en materiële schade aan de
verzekerde zaken, indien:
a een vaartuig waarop of waarin het vervoermiddel met de
verzekerde zaken zich bevindt
in brand is geraakt;
is gestrand of gezonken;
in aanvaring of aanraking is gekomen met ijs of enig ander
voorwerp dan water.
b het vervoermiddel waarop of waarin de verzekerde zaken zich
bevinden een ongeval is overkomen of in brand is geraakt
mits redelijker wijze kan worden aangenomen dat het evenement
naar zijn aard en omvang het verlies van en de schade aan de
verzekerde zaken heeft veroorzaakt.
Alsmede verlies en beschadiging van de verzekerde zaken door:
brand en ontploffing, ongeacht of het evenement is veroorzaakt
door eigen gebrek
het vallen van de verzekerde zaken (bulklading hieronder niet
begrepen) of een deel daarvan tijdens het laden en lossen;
het overboord werpen of spoelen of op een andere wijze te water
geraken van de verzekerde zaken of een gedeelte daarvan;
het lossen van de verzekerde zaken uit nood of in een noodhaven
en het opnieuw laden van die zaken;
aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawine of overstroming.
4.3.2 Meeverzekerd zijn alle verliezen van en materiële schade aan de
verzekerde zaken door diefstal van het gehele vervoermiddel waarin
de zaken zich bevinden, dan wel diefstal uit het vervoermiddel voor
zover:
na braak aan het deugdelijk afgesloten pand of gedeelte van een
pand waarin het vervoermiddel is gestald;
na braak aan een deugdelijk afgesloten vervoermiddel, op de dagen
dat en vanaf het moment waarop het vervoermiddel voor het
bedrijf wordt ingezet en mits de braak is voorgevallen tussen
06:00 uur en 20:00 uur;
als direct gevolg van een gebeurtenis zoals genoemd in artikel 4.2
onder de Evenementendekking excl. diefstal.
4.4 All Risks dekking
Reaal vergoedt alle verliezen van en materiële schade aan de
verzekerde zaken, ongeacht door welke oorzaak deze zijn ontstaan.
Verlies en beschadiging door diefstal is alleen gedekt in geval van
diefstal van het gehele vervoermiddel, dan wel diefstal uit het
vervoermiddel voor zover:
na braak aan het deugdelijk afgesloten pand of gedeelte van een
pand waarin het vervoermiddel is gestald;
na braak aan een deugdelijk afgesloten vervoermiddel, op de dagen
dat en vanaf het moment waarop het vervoermiddel voor het
bedrijf wordt ingezet en mits de braak is voorgevallen tussen
06:00 uur en 20:00 uur;
als direct gevolg van een gebeurtenis zoals genoemd in artikel 4.2
onder de Evenementendekking excl. diefstal.
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6.1

6.2

6.3

Aanvullende dekkingen
Boven het verzekerd bedrag worden, naast de vergoeding van schade
aan verzekerde zaken zelf, de navolgende kosten, bijdragen dan wel
schaden vergoed.
Opruimingskosten
Na het zich voordoen van een gebeurtenis waartegen deze
verzekeringsovereenkomst dekking biedt, vergoedt Reaal, eventueel
boven het verzekerd bedrag, eveneens de kosten verband houdende
met opruiming van de verzekerde zaken, tot een maximum van
€ 5.000 per gebeurtenis.
Nadrukkelijk is van de dekking uitgesloten alle kosten verband
houdende met verontreinigen en/of aantasting van bodem
(waaronder begrepen aantasting van wegen), lucht, water en overige
zaken. Onder deze dekking is dan ook niet begrepen het financiële
nadeel van verzekerde ten gevolge van kosten verbonden aan het
(doen) bewerken, verwerken, vernietigen dan wel verwijderen van
chemische of andere milieugevaarlijke stoffen, waartoe verzekerde
krachtens enig wettelijk voorschrift verplicht is.
Beredderingskosten
Reaal vergoedt de kosten van maatregelen die door of vanwege de
verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen en
redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van
schade af te wenden waarvoor - indien gevallen - de verzekeringsovereenkomst dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder
kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade
aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen
worden ingezet. Het maximum verzekerd bedrag hiervoor bedraagt
€ 5.000 per gebeurtenis.
Avarij-grosse
Reaal vergoedt de bijdrage in avarij, als vermeld in artikel 8:610 en
8:1020 BW, waarmede de verzekerde zaken ingevolge de
Nederlandse of een buitenlandse wet of bepalingen van het
vervoercontract mochten worden belast.
Hulpmateriaal
Reaal vergoedt, zo nodig boven het verzekerd bedrag, ingeval van een
onder de polis gedekte gebeurtenis schade door verlies of
beschadiging van hulpmaterialen tot een maximum van € 1.000 per
gebeurtenis.
Schade aan de verpakking
Voorzover vergoeding wegens schade aan de zaken niet is uitgesloten,
zullen in geval van vermindering van de waarde van de zaken
uitsluitend ten gevolge van schade aan of verlies van de verpakking
- daaronder begrepen het materiaal gebruikt voor de aanduiding van
merk en soort - de kosten van herstel van deze verpakking alsmede
de waardevermindering van de zaken voor rekening van Reaal zijn.
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7.5

Begin en einde van het risico

Dekkingsperiode
De dekking is van kracht gedurende transport en verblijf, mits de
verzekerde zaken zich in het vervoermiddel bevinden. Daarnaast zijn
de zaken verzekerd tijdens het laden en lossen.
Begin en einde van de dekking
Het risico gaat in op het moment waarop de zaken op de plaats van
afzending worden opgenomen, teneinde buiten het huis, pakhuis of
de opslagplaats te worden vervoerd. Het risico blijft ononderbroken
doorlopen totdat de zaken op de daarvoor bestemde plaats in huis,
pakhuis of de opslagplaats op de plaats van bestemming zijn
aangekomen, mits het transport niet willekeurig wordt onderbroken.
Bij vervoer naar markten, veilingen e.d. wordt de markt, veiling e.d. als
plaats van bestemming beschouwd.
Onvoorziene omstandigheden
De dekking is eveneens van kracht indien de zaken zich na de voor
verzekeringnemer gebruikelijke werkuren in het (de) in de polis
genoemde vervoermiddel(en) bevinden met dien verstande dat de
beperking van het diefstalrisico zoals omschreven in artikel 4.3.2 en
4.4 onverminderd van kracht is. Behoudens in geval van:
a. een het vervoermiddel of bestuurder ervan overkomen ongeval;
b. een plotseling defect van/aan het vervoermiddel waardoor verdere
voortzetting van de reis onmogelijk was;
c. onvoorziene omstandigheden waardoor de te volgen weg(en) niet
veilig bereikbaar was(waren).

Uitsluitingen
Aan de verzekeringsovereenkomst kunnen, ongeacht de soort
dekking, geen rechten worden ontleend indien:
Opzet
de schade is veroorzaakt met opzet of door roekeloosheid dan wel
merkelijke schuld (voor zover nodig in afwijking van artikel 7:952 BW)
van de verzekerde.
Onder merkelijke schuld wordt verstaan een gedraging die, al is een
verzekerde zich daarvan niet bewust, naar objectieve maatstaven een
zodanig aanmerkelijke kans op schade met zich meebrengt dat een
verzekerde zich van dat gevaar bewust had behoren te zijn en door
zich van die gedraging niet te onthouden in ernstige mate tekortschiet
in zorg ter voorkoming van schade;
Fraude
er sprake is van fraude (geheel of gedeeltelijk). Met fraude wordt
bedoeld, het op oneigenlijke gronden en wijze verkrijgen van een
uitkering waarop geen recht bestaat, óf het verkrijgen van een
uitkering onder valse voorwendselen. Voorts heeft fraude tot gevolg
dat:
aangifte wordt gedaan bij de politie;
alle lopende verzekeringen kunnen worden beëindigd;
er een registratie plaatsvindt in het, door verzekeraars opgezette,
frauderegistratiesysteem;
eventueel uitgekeerde schade en onderzoekskosten worden
teruggevorderd.
Oorlogsrisico
de schade is veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De
6 genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze
vormen van molest vormen een onderdeel van de tekst, die door het
Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de
Rechtbank te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd.
Inbeslagneming
de verzekerde zaken in beslag zijn genomen of aangehouden
krachtens besluit van de Nederlandse of vreemde overheid.
Atoomkernreactie
de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit:
a. atoomkernreacties, onverschillig hoe deze ontstaan. Onder
atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie
vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit.
Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden,
die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële,
landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met
dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik,
opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door de
overheid moet zijn afgegeven. Voor zover krachtens de wet een
derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting
onverkort van kracht. Onder “wet” wordt verstaan de Wet
aansprakelijkheid kernongevallen (Staatsblad 1979, 225) zijnde de
bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het
gebied van de kernenergie. Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan
een kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet.
b. een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch
wapen.
Eigen gebrek
de schade is veroorzaakt door de aard of een gebrek van de zaak, dan
wel slijtage en andere langzaam inwerkende invloeden. Onder een
gebrek van de zaak wordt mede verstaan de gebrekkigheid van de
verpakking.
Tekorten
de schade bestaat uit gewichtsverschillen, indroging, verdamping en
dergelijke, voor zover verzekeringnemer niet aannemelijk maakt dat
deze is veroorzaakt door een onzeker voorval waarvoor dekking wordt
verleend;
Waardevermindering
de schade bestaat uit waardevermindering, anders dan door verlies
en/of beschadiging;
Onverpakte goederen
de schade bestaat uit lak- en krasschade aan onverpakte goederen;
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Vertraging
de schade is veroorzaakt door vertraging. Reaal vergoedt wel verlies
van en materiële schade aan de zaken indien de vertraging het gevolg
is van een verzekerd voorval en het vervoermiddel waarmee de
verzekerde zaken worden vervoerd daardoor is beschadigd;
Sanctiewet
Reaal moeten voldoen aan de wet en regelgeving vanuit de
Sanctiewet. Is het Reaal op basis van deze sanctiewet- en regelgeving
verboden om dekking te geven of een schade te betalen? Dan heeft
Reaal geen verplichting tot het verlenen van dekking of het betalen
van schade op basis van deze verzekering.

9.1
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Verplichtingen na schade

Schademeldingsplicht
Zodra verzekeringnemer of een tot uitkering gerechtigde op de
hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor Reaal tot een
uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis
zo spoedig mogelijk is aan Reaal te melden;
9.2 Schade-informatieplicht
9.2.1 Verzekeringnemer en een tot uitkering gerechtigde zijn verplicht
binnen redelijke termijn aan Reaal alle inlichtingen en bescheiden te
verschaffen die voor Reaal van belang zijn om de uitkeringplicht te
beoordelen.
9.2.2 Hieronder valt onder meer de verplichting Reaal in kennis te stellen
van elders lopende verzekeringen waarop de aan Reaal gemelde
schade eveneens is verzekerd of verzekerd zou kunnen zijn;
9.2.3 Schadeformulier
Verzekerde is verplicht een schriftelijke en door hem zelf ondertekende verklaring omtrent oorzaak, toedracht en omvang van de
schade aan Reaal te verstrekken.
9.3 Medewerkingsplicht
Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht hun
volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen
van Reaal zou kunnen benadelen.
9.3.1 Dit betekent onder meer dat zij verplicht zijn:
9.3.1.1 aangifte te doen bij de politie indien de schade het gevolg is van
diefstal, verduistering of verlies en daarvan een schriftelijk bewijs aan
Reaal te overleggen;
9.3.1.2 alle medewerking, zowel buiten- als in rechte te verlenen, ten aanzien
van opsporing en afgifte door derden van gestolen of verloren
voorwerpen;
9.3.1.3 verzekerde is verplicht alle ontvangen stukken (zoals aansprakelijkheidstellingen, deurwaardersexploten, dagvaardingen e.d.) zo spoedig
mogelijk aan Reaal onbeantwoord toe te zenden;
9.3.1.4 aan derden geen toezeggingen te doen en geen overeenkomsten aan
te gaan, die een beperking van de aansprakelijkheid van deze derden
tegenover verzekerde zouden inhouden;
9.3.1.5 het verhaalsrecht op derden te waarborgen en in ieder opzicht mee
te werken opdat de Reaal de schade kan verhalen;
9.3.1.6 aanwijzingen van Reaal of een door haar aangestelde deskundige op
te volgen en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen;
9.3.1.7 alle relevante gegevens en bewijsstukken te verstrekken welke Reaal
of de door haar aangestelde deskundige nodig acht;
9.3.1.8 de schade zoveel mogelijk te beperken;
9.3.1.9 zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid, schuld en/
of (toezegging) van betaling of schikking.
9.4 Sanctie bij niet nakomen verplichtingen
9.4.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst kunnen geen rechten worden
ontleend indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde een
of meer van bovenstaande polisverplichtingen niet is nagekomen en
daardoor de belangen van Reaal heeft benadeeld.

Schaderegeling
De schade zal in onderling overleg of door een door Reaal te
benoemen expert worden vastgesteld.
Bij verschil van mening over diens bevindingen heeft verzekerde het
recht tegenover de door Reaal aangewezen deskundige op eigen
kosten een deskundige aan te wijzen. Bij verschil van mening tussen
beide deskundigen zullen zij een derde deskundige benoemen, van
wie de schadevaststelling binnen de grenzen van beide taxaties moet
blijven en bindend zal zijn. De kosten van de derde deskundige
worden door elk van de partijen voor de helft gedragen. Indien een
verzekerde door de derde deskundige geheel in het gelijk wordt
gesteld, zijn de kosten van alle deskundigen voor rekening van Reaal.

Vervoermiddel
Deze verzekeringsovereenkomst is uitsluitend van kracht indien de
zaken zich bevinden in het op het polisblad vermelde vervoermiddel.
Indien het vermelde vervoermiddel tijdelijk buiten gebruik is voor
reparatie of revisie en tijdelijk wordt vervangen door een gelijksoortig
vervoermiddel van dezelfde klasse en voorzien is van dezelfde
inbraak-, meld- en beveiligingsinstallatie (of een hogere klasse), blijft
de dekking van kracht voor het vervangende vervoermiddel mits geen
dekking bestaat onder een andere verzekering, al dan niet van oudere
datum.
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9.4.2 Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekeringnemer of de
tot uitkering gerechtigde de hiervoor onder artikel 9.1, 9.2 en 9.3
genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de Reaal
te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
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Schadevergoeding
Ingeval van schade aan de nieuwe zaken bestemd voor de verkoop
wordt vergoed:
Bij verlies: de waarde volgens de inkoopfactuur exclusief BTW
verhoogd met maximaal 20% imaginaire winst.
Bij beschadiging: de reparatiekosten exclusief BTW tot maximaal het
bedrag dat bij het verlies zou zijn betaald.
Ingeval van schade aan zaken die niet voor verkoop zijn bestemd,
gebruikte zaken en hulpmaterialen wordt vergoed:
Bij verlies: de (werkelijke) waarde van de verzekerde za(a)k(en)
onmiddellijk voor het ontstaan van de schade.
Bij beschadiging: de reparatiekosten tot maximaal het bedrag dat bij
het verlies zou zijn betaald.
De waarde van eventuele restanten wordt altijd op het schadebedrag
in mindering gebracht.
Het overeenkomstig het bovenstaande vastgestelde schadebedrag
wordt, ongeacht de waarde van de op het moment van de schade in
het vervoermiddel aanwezige zaken volledig vergoed tot ten hoogste
het op het polisblad, voor het betreffende vervoermiddel, verzekerde
maximum bedrag. Reaal doet geen beroep op onderverzekering.
De verzekeringsovereenkomst blijft gedurende de gehele
verzekeringstermijn voor het volle bedrag doorlopen onverschillig
hoeveel door Reaal is of wordt betaald.

Samenloop
Indien blijkt dat de door deze verzekeringsovereenkomst gedekte
schade wordt vergoed door één of meer niet bij Reaal afgesloten
verzekeringen of daaronder vergoed zou worden als de onderhavige
verzekeringsovereenkomst niet zou hebben bestaan, dan biedt de
onderhavige verzekeringsovereenkomst geen dekking voor de schade
die onder de andere niet bij Reaal afgesloten verzekeringen wordt
vergoed of vergoed zou worden als de onderhavige verzekeringsovereenkomst niet zou hebben bestaan. Indien de niet bij Reaal afgesloten
verzekeringsovereenkomst geen dekking biedt voor de totale schade,
zal Reaal nimmer meer uitkeren dan het verschil tussen de verzekerde
som of, voor zover dit lager is, de totale schade en de onder de niet bij
Reaal afgesloten verzekeringsovereenkomst gedekte schade. Een
eigen risico onder een niet bij Reaal afgesloten verzekeringsovereen
komst zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.
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Verjaring

13.2

Een rechtsvordering tegen Reaal tot het doen van een uitkering
verjaart door het verloop van drie jaren na de aanvang van de dag,
volgende op die waarop de verzekerde met de opeisbaarheid
daarvan bekend is geworden.
De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling waarbij
op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn
van drie jaren begint te lopen op de dag, volgende op die waarop
Reaal hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig heeft
meegedeeld de aanspraak af te wijzen.
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14.1

Premiebetaling en premieterugbetaling

Premiebetaling in het algemeen
De verzekeringnemer dient de verschuldigde premie, kosten en
assurantiebelasting vooruit te betalen.
14.2 Automatische premiebetaling
Indien automatische premiebetaling is overeengekomen, worden de
premie, kosten en assurantiebelasting tekens omstreeks de premievervaldag automatisch van de op de machtiging vermelde rekening
afgeschreven. Indien door enige oorzaak, zoals bijvoorbeeld opheffing
van de rekening, onvoldoende saldo, te hoog debetsaldo of anderszins, betaling van de verschuldigde premie, kosten en assurantie
belasting niet plaatsvindt en de verzekeringnemer het verschuldigde
bedrag ook niet op andere wijze voldoet uiterlijk op de veertiende dag
nadat het verschuldigd is, wordt de dekking geschorst.
De schorsing gaat in op de vijftiende dag nadat Reaal de verzekering
nemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is
uitgebleven. De schorsing werkt terug tot de eerste dag van de
periode waarover de premie verschuldigd was.
14.3 Niet-automatische premiebetaling
De verzekeringnemer dient de premie, kosten en assurantiebelasting
te betalen uiterlijk op de veertiende dag nadat zij verschuldigd zijn.
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet tijdig
betaalt, wordt de dekking geschorst. De schorsing gaat in op de
vijftiende dag nadat Reaal de verzekeringnemer na de vervaldag
schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. De schorsing
werkt terug tot de eerste dag van de periode waarover de premie
verschuldigd was.
14.4 Premiebetalingsplicht
De verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en assurantie
belasting te betalen. De dekking gaat weer in op de dag volgend op die,
waarop de betaling door Reaal is ontvangen. Indien met Reaal
premiebetaling in termijnen is overeengekomen, gaat de dekking pas
in op de dag volgend op die, waarop alle onbetaald gebleven premies
over de reeds verstreken termijnen, inclusief kosten en assurantie
belasting, door Reaal zijn ontvangen.
14.5 Premieterugbetaling
Behalve bij opzegging wegens opzet Reaal te misleiden, wordt bij
tussentijdse opzegging de lopende premie naar billijkheid verminderd.
14.6 Premieherziening:
14.6.1 Reaal heeft het recht jaarlijks per de in de polis vermelde
premievervaldag de premie te herzien. Wanneer Reaal van dit recht
gebruik maakt deelt zij dit uiterlijk 2 maanden vóór de
premievervaldag mede aan de verzekeringnemer dan wel de
tussenpersoon.
14.6.2 Het hierboven bepaalde laat onverlet het recht van Reaal de
verzekeringsovereenkomst te allen tijde te beëindigen, zoals
omschreven in Artikel 3.
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Adres
Alle mededelingen van Reaal, gericht aan het aan Reaal laatst
bekende adres van verzekeringnemer of aan het adres van de
tussenpersoon via wie de bemiddeling deze verzekeringsovereenkomst loopt, worden geacht de verzekernemer te hebben bereikt en
hebben tegenover hem bindende kracht. Verzekeringnemer dient
elke verandering van adres zo spoedig mogelijk op te geven.
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17.1

Beperking terrorismerisico

Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
Met inachtneming van het bepaalde in de begripsomschrijvingen
onder Terrorisme, Kwaadwillige besmetting, Preventieve maatregelen
en NHT geeft de verzekeringsovereenkomst dekking voor gevolgen
van in de Bijzondere Voorwaarden genoemde gebeurtenissen die
(direct of indirect) verband houden met:
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen;
handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme,
kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna
gezamenlijk aan te duiden als ’het terrorismerisico’.
De uitkeringsplicht van Reaal terzake van iedere bij haar ingediende
aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het
bedrag van de uitkering die Reaal terzake van die aanspraak ontvangt
onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT.
De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde
aanspraken tot maximaal één miljard euro per kalenderjaar.
Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en
geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een
eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk
verschijnende dagbladen.
In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde,
geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op:
schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud
daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar
maximaal 75 miljoen euro onder deze verzekeringsovereenkomst
zal worden uitgekeerd, voor alle bij de NHT aangesloten
verzekeraars tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie
verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer
verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen
door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/
of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het
risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle
door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan vijftig
meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op
het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt
voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een
groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b BW, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringsnemer,
ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschap
pij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.

••
••

17.2

Wijziging van premie en voorwaarden
Onder omstandigheden kan het voor Reaal nodig zijn om de premie
en de voorwaarden van deze verzekeringsovereenkomst te
veranderen. Bijvoorbeeld door de premie te verhogen of de dekking
aan te passen. Dat doet Reaal dan bij alle verzekeringen van eenzelfde
soort. Reaal kan de premie en/of voorwaarden veranderen bij
verlenging van de verzekeringsovereenkomst of tussentijds.
Aanpassing bij verlenging van de verzekeringsovereenkomst
Wanneer deze verzekeringsovereenkomst verlengd wordt, kan
Reaal de premie en/of voorwaarden veranderen. De veranderingen
gaan dan in op de eerste dag van de nieuwe contractperiode.
Aanpassing tijdens de looptijd van de verzekeringsovereenkomst
In bijzondere gevallen kan Reaal genoodzaakt zijn tussentijds de
premie en/of voorwaarden te veranderen. Er kan zich namelijk een
situatie voordoen waarin Reaal niet met de verandering kan
wachten tot de verzekeringsovereenkomst verlengd wordt,
bijvoorbeeld omdat dat zeer ernstige financiële gevolgen voor Reaal
zou hebben of omdat wetgeving Reaal daartoe verplicht.
Wanneer Reaal de premie en/of voorwaarden verandert, stuurt Reaal
daarover voor het ingaan van de verandering een brief of een e-mail
naar de verzekeringnemer. Reaal legt hierin uit waarom de verandering
nodig is, wat er precies verandert en per wanneer.

••

15.2

15.3 Is de verzekeringnemer het niet eens met de veranderingen? Dan kan
de verzekeringnemer de verzekeringsovereenkomst stoppen. De
verzekeringnemer moet Reaal dan een brief of e-mail te sturen waarin
staat dat hij de verzekeringsovereenkomst wil stoppen. De
verzekeringnemer moet dit doen binnen één maand na de datum die
op het bericht staat over het aanpassen van de
verzekeringsovereenkomst. Als de verzekeringnemer Reaal geen brief
stuurt binnen deze termijn van één maand, dan gelden de
veranderingen ook voor de verzekeringnemer.
15.4 De verzekeringnemer kan zijn verzekeringsovereenkomst niet
opzeggen in de volgende gevallen:
De verzekeringnemer kan niet opzeggen als er iets in de wet of
rechtspraak verandert en Reaal daarom de premie en/of de
voorwaarden moet veranderen.
De verzekeringnemer mag niet opzeggen als een premieverhoging
het gevolg is van een in de voorwaarden met de verzekeringnemer
afgesproken aanpassing, zoals een indexering, een kortingsregeling
of een toeslagregeling.
De verzekeringnemer mag ook niet opzeggen als een aanpassing
van de premie en/of voorwaarden in het voordeel is van de
verzekeringnemer of voor zijn situatie geen gevolgen heeft.

17.3
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Uitkeringsprotocol NHT
Op de herverzekering van Reaal bij de NHT is van toepassing het
Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Het
Protocol, inclusief toelichting, is op 13 juni 2003 bij de Kamer van
Koophandel Haaglanden te ‘s-Gravenhage gedeponeerd onder
nummer 27178761 en op 12 juni 2003 bij de Rechtbank Amsterdam
onder nummer 79/2003. Op grond van de in dit protocol vastgestelde
bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de
schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het
moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende
financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als
herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover
de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken,
is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een
gedeeltelijke uitkering aan Reaal te doen.
17.5 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het
Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een
gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt
gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico
moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig
voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend
jegens Reaal, de verzekeringsnemer en verzekerden.
17. 6 Eerst nadat de NHT aan Reaal heeft meegedeeld welk bedrag, al dan
niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering
aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde op de in artikel 17.4
bedoelde uitkering terzake tegenover Reaal aanspraak maken.
17. 7 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het
Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding
en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van
een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat
deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van
deze voorwaarden wordt beschouwd.
17.4

18

19

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
Reaal is onderdeel van de VIVAT-groep; VIVAT N.V. is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens van de hele groep.
Reaal gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgt ervoor dat
verlies en/of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens wordt
voorkomen. Reaal handelt volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Meer informatie over wat er met uw
persoonsgegevens gebeurt, hoe deze worden beveiligd, met wie deze
eventueel worden gedeeld en wat uw rechten zijn, kunt u lezen in ons
privacy statement www.reaal.nl/privacy-statement.

Klachten en geschillen
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming
en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden
voorgelegd aan het intern klachtenbureau van Reaal, via een brief,
fax of e-mail naar:
Reaal
t.a.v. de afdeling Klachtenservice
antwoordnummer 125
1800 VB Alkmaar
Fax 072 - 519 41 40
E-mail klachten@reaal.nl
Wanneer het oordeel van de directie van Reaal voor een
belanghebbende niet bevredigend is én belanghebbende een
consument is zoals omschreven in het Reglement Ombudsman
Financiële Dienstverlening, respectievelijk het Reglement
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, kan de
belanghebbende zich wenden tot:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD),
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
Telefoon 0900 - 355 22 48
Website kifid.nl
Wanneer de belanghebbende geen gebruik wil maken van deze
klachtenbehandelingsmogelijkheden, of wanneer belanghebbende
geen consument is of wanneer de behandeling of uitkomst voor u niet
bevredigend is, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in Nederland.

••
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Schadeverzekeringen AVS16
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Algemene voorwaarden

Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die
voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als
grondslag van deze verzekering en worden geacht daarmee één
geheel te vormen.

1
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1.2

1.3

1.4

1.5
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1.7
1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Atoomkernreactie
Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kern
splijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit;
Bereddingskosten
Kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege verzekeringnemer of verzekerde worden getroffen
en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar
van schade af te wenden waarvoor - in die gevallen - de verzekering
dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van
maatregelen worden in dit verband mede verstaan schade aan zaken
die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.
Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen
waarvan het plaatsvinden bij het aangaan van de verzekering nog
onzeker is en die schade in de zin van de verzekering veroorzaakt. Alle
voorvallen van een reeks worden geacht te zijn ontstaan op het
tijdstip waarop het eerste voorval is ontstaan.
Molest
Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij. Deze zes vormen van molest en de definities
daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond
van Verzekeraars op 2 november 1981 is gedeponeerd bij de griffie van
de Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage.
Polisblad
Het door verzekeraar afgegeven polisblad en/of alle door verzekeraar
afgegeven polisaanhangsels.
Verzekeraar
VIVAT Schadeverzekeringen N.V., kantoorhoudend te Amstelveen aan
de Burgemeester Rijnderslaan 7, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37010992 en in
het register van de AFM onder vergunningnummer 12000468.
Verzekeringnemer
De natuurlijke of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst
met verzekeraar is aangegaan en als zodanig in de polis is vermeld.
Verzekeringsvoorwaarden
De verzekeringsvoorwaarden, de modules, de bijzondere
voorwaarden en eventuele clausules die naast de Algemene
voorwaarden voor bepaalde verzekeringsvormen van toepassing zijn.
Verzekerden
a de verzekeringnemer;
b ieder ander die als zodanig in de verzekeringsvoorwaarden wordt
aangemerkt.
Verzekeringsovereenkomst
Deze verzekeringsovereenkomst beantwoordt - tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen - aan het vereiste van
onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voorzover de
door een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens een
verzekerde aanspraak wordt gemaakt het gevolg is van een gebeurte
nis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering
onzeker was dat daaruit schade voor de derde was ontstaan dan wel
naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.
Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het
kader van een van de zes in artikel 3.38 van de Wet op het financieel
toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag
of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende
aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezond
heid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan
zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan
niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd
met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.
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4.1

Kwaadwillige besmetting
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3.38 van de Wet op
het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen)
verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)
directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking
letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood
tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of
schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins
economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat
het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke
en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of door derden
getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van
terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit
gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (NHT)
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte
herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit
hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland
toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de
verwezenlijking van de in artikel 1.11, 1.12 en 1.13 omschreven risico’s, in
herverzekering kunnen worden ondergebracht.
Toepasselijk recht
Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van
toepassing.

Dekking

Omschrijving van de dekking
Voor de omschrijving van de voor deze verzekering verleende dekking
wordt verwezen naar de op het polisblad van toepassing verklaarde
Verzekeringsvoorwaarden;
Omvang van de dekking
a de dekking voor de op de polisbladen genoemde belangen/objecten/
personen is nader omschreven in de Verzekeringsvoorwaarden;
b de Algemene voorwaarden de Verzekeringsvoorwaarden en de
polisbladen worden geacht met elkaar één geheel uit te maken.

Uitsluitingen
Voor de omschrijving van de onder deze verzekering geldende
uitsluitingen wordt verwezen naar de op het polisblad van toepassing
verklaarde Verzekeringsvoorwaarden.
De verzekeraar moet voldoen aan de wet- en regelgeving vanuit de
Sanctiewet. Is het de verzekeraar op basis van deze Sanctiewet- en
regelgeving verboden om dekking te geven of een schade te betalen?
Dan heeft de verzekeraar geen verplichting tot het verlenen van
dekking of het betalen van schade.

Schade
Onderstaande bepalingen zijn van toepassing tenzij in de van
toepassing zijnde Verzekeringsvoorwaarden wordt bepaald dat
hiervan wordt afgeweken.
Verplichtingen na schade
a Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de
hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor
verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die
gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden.
b Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht
binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle inlichtingen en
bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar van belang zijn
om zijn uitkeringsplicht te beoordelen.
c Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht hun
volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen
van verzekeraar zou kunnen schaden.

10

d Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde een of meer van
bovenstaande verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de
belangen van de verzekeraar heeft geschaad. Elk recht op uitkering
komt te vervallen indien verzekeringnemer of de tot uitkering
gerechtigde de hiervoor onder a en b genoemde verplichtingen niet
is nagekomen met de opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de
misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
4.2 Andere verzekeringen
Wanneer de schade die onder deze verzekering is gedekt, ook is
gedekt onder één of meer andere verzekeringen al dan niet van
oudere datum, of wanneer de schade gedekt zou zijn als deze
verzekering niet zou hebben bestaan, loopt deze verzekering alleen
als excedent boven de dekking die onder de andere verzekering(en) is
of wordt verleend. Dit ongeacht of in de andere verzekering(en) een
artikel van gelijke strekking is opgenomen. Verzekerde zal na een
gedekt evenement de verzekeraar kopieën verstrekken van de door
hem afgesloten polissen die mogelijk dekking bieden voor dit
evenement, zodat de verzekeraar kan beoordelen of er sprake is van
samenloop van verzekeringen in de zin van artikel 7:961 BW.
Verzekeraar schort het recht op dekking op zolang verzekerde niet
aan deze verplichting heeft voldaan.
4.3 Schadebetaling
Binnen dertig dagen na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens zal
de verzekeraar bepalen of er recht op schadevergoeding bestaat.
Indien dit het geval is zal de verzekeraar binnen dezelfde dertig dagen
de schade vergoeden.
4.4 Verjaring
4.4.1 Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een
uitkering verjaart door het verloop van drie jaren na de aanvang van de
dag, volgende op die waarop de verzekerde met de opeisbaarheid
daarvan bekend is geworden.
4.4.2 De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling waarbij
op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn
van drie jaren begint te lopen op de dag, volgende op die waarop de
verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig heeft
meegedeeld de aanspraak af te wijzen.
4.4.3 Voor de aansprakelijkheidsdekking geldt dat de verjaring wordt gestuit
door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de verzekerde
of de benadeelde. Een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren begint
te lopen op de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de
aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig aan de benadeelde en de
verzekerde heeft meegedeeld dat hij de onderhandelingen afbreekt.
4.5 Verval van recht op dekking
Elk recht op schadeloosstelling dan wel vordering vervalt:
a Niet nakomen van verplichtingen
Indien één of meer van de, in de Algemene voorwaarden en/of de
van toepassing zijnde Verzekeringsvoorwaarden genoemde
verplichtingen niet wordt nagekomen en daarbij de belangen van
verzekeraar worden geschaad;
b Verstrekken van gegevens
Indien bij schade onjuiste of onvoldoende gegevens worden
verstrekt door verzekeringnemer en/of verzekerde en/of
begunstigde(n);
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6.1

Wijziging van premie en/of voorwaarden
Onder omstandigheden kan het voor de verzekeraar nodig zijn om de
premie en de voorwaarden van deze verzekeringsovereenkomst te
veranderen. Bijvoorbeeld door de premie te verhogen of de dekking
aan te passen. Dat doet de verzekeraar dan bij alle verzekeringen van
eenzelfde soort. De verzekeraar kan de premie en/ of voorwaarden
veranderen bij verlenging van de verzekeringsovereenkomst of
tussentijds.
Aanpassing bij verlenging van de verzekeringsovereenkomst
Wanneer deze verzekeringsovereenkomst verlengd wordt, kan de
verzekeraar de premie en/ of voorwaarden veranderen. De
veranderingen gaan dan in op de eerste dag van de nieuwe
contractperiode.
Aanpassing tijdens de looptijd van de verzekeringsovereenkomst
In bijzondere gevallen kan de verzekeraar genoodzaakt zijn
tussentijds de premie en/ of voorwaarden te veranderen. Er kan
zich namelijk een situatie voordoen waarin de verzekeraar niet met
de verandering kan wachten tot de verzekering verlengd wordt,
bijvoorbeeld omdat dat zeer ernstige financiële gevolgen voor de
verzekeraar zou hebben of omdat wetgeving de verzekeraar
daartoe verplicht.
Wanneer de verzekeraar de premie en/ of voorwaarden verandert,
stuurt de verzekeraar daarover voor het ingaan van de verandering
een brief of een e-mail naar de verzekeringnemer. De verzekeraar legt
hierin uit waarom de verandering nodig is, wat er precies verandert en
per wanneer.
Is de verzekeringnemer het niet eens met de veranderingen? Dan kan
de verzekeringnemer de verzekeringsovereenkomst stoppen. De
verzekeringnemer moet de verzekeraar dan een brief of e-mail te
sturen waarin staat dat hij de verzekering wil stoppen. De
verzekeringnemer moet dit doen binnen één maand na de datum die
op het bericht staat over het aanpassen van de
verzekeringsovereenkomst. Als de verzekeringnemer de verzekeraar
geen brief stuurt binnen deze termijn van één maand, dan gelden de
veranderingen ook voor de verzekeringnemer.
De verzekeringnemer kan zijn verzekeringsovereenkomst niet
opzeggen in de volgende gevallen:
De verzekeringnemer kan niet opzeggen als er iets in de wet of
rechtspraak verandert en de verzekeraar daarom de premie en/of
de voorwaarden moet veranderen.
De verzekeringnemer mag niet opzeggen als een premieverhoging
het gevolg is van een in de voorwaarden met de verzekeringnemer
afgesproken aanpassing, zoals een indexering, een kortingsregeling
of een toeslagregeling.
De verzekeringnemer mag ook niet opzeggen als een aanpassing
van de premie en/of voorwaarden in het voordeel is van de
verzekeringnemer of voor zijn situatie geen gevolgen heeft.

••
••

6.2

6.3

Premiebetaling

Premiebetaling in het algemeen
De verzekeringnemer dient de verschuldigde premie, kosten en
assurantiebelasting bij vooruitbetaling te voldoen.
Automatische premiebetaling
Indien is gekozen voor automatische premiebetaling, worden de
premie, kosten en assurantiebelasting telkens omstreeks de
premievervaldag automatisch van de op de machtiging vermelde
rekening afgeschreven. Indien door enige oorzaak, zoals bijvoorbeeld
opheffing van de rekening, onvoldoende saldo, te hoog debetsaldo of
anderszins, betaling van de verschuldigde premie, kosten en
assurantiebelasting niet plaatsvindt en de verzekeringnemer het
verschuldigde bedrag ook niet op andere wijze voldoet uiterlijk op de
veertiende dag nadat het verschuldigd is, wordt de dekking geschorst.
De schorsing gaat in op de vijftiende dag nadat de verzekeraar de
verzekeringnemer na de premievervaldag schriftelijk heeft aange
maand en betaling is uitgebleven. De schorsing werkt terug tot de
eerste dag van de periode waarover de premie verschuldigd was.

Niet-automatische premiebetaling
De verzekeringnemer dient de premie, kosten en assurantiebelasting
te betalen uiterlijk op de veertiende dag nadat zij verschuldigd zijn.
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet tijdig
betaalt, wordt de dekking geschorst. De schorsing gaat in op de
vijftiende dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer na de
premievervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is
uitgebleven. De schorsing werkt terug tot de eerste dag van de
periode waarover de premie verschuldigd was.
Premiebetalingsplicht
De verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en assurantie
belasting te betalen. De dekking gaat weer in op de dag volgend op die
waarop de betaling door de verzekeraar is ontvangen. Indien met de
verzekeraar premiebetaling in termijnen is overeengekomen, gaat de
dekking pas in op de dag volgend op die waarop alle onbetaald
gebleven premies over de reeds verstreken termijnen, inclusief
incassokosten en assurantiebelasting, door de verzekeraar zijn
ontvangen.
Terugbetaling van premie
Bij tussentijdse opzegging wordt de lopende premie naar
evenredigheid onder aftrek van mogelijke kosten verminderd. Dit geldt
niet wanneer er sprake is geweest van de opzet de verzekeraar te
misleiden en de polis op deze grond is opgezegd.

6.4

••
••
••
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7

7.1

•• binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor verzekeraar tot

Aanvang , duur en einde van de verzekering

Aanvang en duur
De verzekering begint op de op het polisblad vermelde ingangsdatum.
De verzekering wordt aangegaan voor een duur van één of drie jaar.
Deze eerste contractstermijn van de verzekering staat op het polisblad.
7.1.1 Een verzekering met een contractstermijn van één jaar wordt steeds
stilzwijgend met één jaar verlengd.
7.1.2 Een verzekering met een contractstermijn van drie jaar wordt steeds
stilzwijgend verlengd met één jaar, tenzij anders overeengekomen.
7.2 Beëindiging van de verzekering
De verzekering eindigt:
7.2.1 door schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de
verzekeringnemer:
bij een verzekering met een contractstermijn van één jaar: per het
eind van de eerste contractstermijn. Hierbij geldt een opzegtermijn
van een maand;
bij een verzekering met een contractstermijn van drie jaar: per het
eind van de contractstermijn. Hierbij geldt een opzegtermijn van
een maand;
na stilzwijgende verlenging op elk gewenst moment met een
opzegtermijn van een maand;
binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling
van verzekeraar, houdende een wijziging van de premie en/of
voorwaarden ten nadele van de verzekeringnemer en/of
verzekerde. De verzekering eindigt op de dag waarop de wijziging
volgens de schriftelijke mededeling van verzekeraar ingaat, zij het
niet eerder dan één maand na de datum van dagtekening van
bedoelde mededeling;
binnen twee maanden nadat verzekeraar tegenover de verzekering
nemer een beroep op de niet nakoming van de mededelingsplicht
bij het aangaan van de verzekering heeft gedaan. De verzekering
eindigt op de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij
gebreke daarvan op de datum van dagtekening van de opzeggings
brief;
binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor verzekeraar tot
een uitkeringsverplichting kan leiden, door de verzekerde aan
verzekeraar is gemeld of nadat verzekeraar een uitkering krachtens
de verzekering heeft gedaan dan wel heeft afgewezen. Opzegging is
slechts mogelijk op gronden welke van dien aard zijn dat gebonden
heid aan de overeenkomst niet meer van de opzeggende partij kan
worden gevergd. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum, zij het niet eerder dan een maand na de datum
van dagtekening van de opzeggingsbrief.
7.2.2 door schriftelijke opzegging van de overeenkomst door verzekeraar:
bij een verzekering met een contractstermijn van één jaar: per het
eind van de eerste contractstermijn. Hierbij geldt een opzegtermijn
van twee maanden;
bij een verzekering met een contractstermijn van drie jaar: per het
eind van de contractstermijn. Hierbij geldt een opzegtermijn van
twee maanden;
na stilzwijgende verlenging aan het einde van de contractstermijn
met een opzegtermijn van twee maanden.
indien de verzekerde naar aanleiding van een gemelde gebeurtenis
heeft gehandeld met het opzet verzekeraar te misleiden. De
verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum;
indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie niet tijdig
betaalt en de verzekeringnemer na het verstrijken van de
premievervaldag door verzekeraar vruchteloos tot betaling van de
premie is aangemaand. De verzekering eindigt op de in de
opzeggingsbrief genoemde datum, maar niet eerder dan twee
maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief;
binnen twee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de
mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is
nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het
opzet verzekeraar te misleiden dan wel verzekeraar de verzekering
bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten.
De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde
datum;

een uitkeringsverplichting kan leiden, door de verzekerde aan
verzekeraar is gemeld of nadat verzekeraar een uitkering krachtens
de verzekering heeft gedaan dan wel heeft afgewezen. Opzegging is
slechts mogelijk op gronden welke van dien aard zijn dat gebonden
heid aan de overeenkomst niet meer van de opzeggende partij kan
worden gevergd. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum, zij het niet eerder dan een maand na de datum
van dagtekening van de opzeggingsbrief.
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8.3

Slotbepalingen

Samenloop voorwaarden
In het geval dat de verzekeringsvoorwaarden afwijken van de
Algemene voorwaarden zijn de op het polisblad genoemde
verzekeringsvoorwaarden bepalend voor de uitvoering van deze
verzekering.
Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
Reaal is onderdeel van de VIVAT-groep; VIVAT N.V. is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens van de hele groep.
Reaal gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgt ervoor dat
verlies en/of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens wordt
voorkomen. Reaal handelt volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Meer informatie over wat er met uw
persoonsgegevens gebeurt, hoe deze worden beveiligd, met wie deze
eventueel worden gedeeld en wat uw rechten zijn, kunt u lezen in ons
privacy statement www.reaal.nl/privacy-statement.
Klachten en geschillen
Interne klachtenprocedure
Klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering
van deze verzekering kunnen worden gericht aan:
Reaal
Ter attentie van de afdeling Klachtenservice
Antwoordnummer 125
1800 VB Alkmaar
Fax 072 - 519 41 60
E-mail klachten@reaal.nl

••

Klachten- en geschillenprocedure KiFiD
Wanneer na het doorlopen van de interne klachtenprocedure het
oordeel van de directie van de verzekeraar voor een belanghebbende
niet bevredigend is én belanghebbende een consument is in de zin
van de reglementen van het KiFiD kan belanghebbende zich - binnen
drie maanden na de datum waarop de verzekeraar dit standpunt
heeft ingenomen - wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (‘KiFiD’)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 0900 - FKLACHT (0900 - 3552248)
Website kifid.nl
Voor meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure en de
daaraan verbonden kosten wordt verwezen naar (de website van) het
KiFiD.

••

Bevoegde rechter
Als belanghebbende geen gebruik wil maken van de hiervoor
genoemde klachtenbehandelingsmogelijkheden of wanneer de
klachtenbehandeling of de uitkomst daarvan voor belanghebbende
niet bevredigend is, kan de belanghebbende het geschil inhoudelijk
voorleggen aan de bevoegde rechter, tenzij er sprake is geweest van
een bindend advies.

••
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8.4

Adres verzekeringnemer
Kennisgevingen van de verzekeraar aan de verzekeringnemer kunnen
worden gedaan aan zijn laatste bij de verzekeraar bekende adres of
aan het adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze
verzekering loopt.
8.5 Beperking terrorismerisico
8.5.1 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 1.11, 1.12 en 1.13,
geeft de verzekering dekking voor gevolgen van in de Bijzondere
Voorwaarden genoemde gebeurtenissen die (direct of indirect)
verband houden met:
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen;
handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme,
kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna
gezamenlijk aan te duiden als ’het terrorismerisico’.
De uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar
ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is
beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van
die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het
terrorismerisico bij de NHT.
8.5.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde
aanspraken tot maximaal één miljard euro per kalenderjaar.
Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en
geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een
eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk
verschijnende dagbladen.
8.5.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde,
geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op:
schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud
daarvan;
dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal
75 miljoen euro onder deze verzekeringsovereenkomst zal worden
uitgekeerd, voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen,
ongeacht het aantal afgegeven polissen.

••
••

••
••

8.5.4 Uitkeringsprotocol NHT
Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing
het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Het
Protocol, inclusief toelichting, is op 13 juni 2003 bij de Kamer van
Koophandel Haaglanden te ‘s-Gravenhage gedeponeerd onder
nummer 27178761 en op 12 juni 2003 bij de Rechtbank Amsterdam
onder nummer 79/2003. Op grond van de in dit protocol vastgestelde
bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de
schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het
moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende
financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als
herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover
de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken,
is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een
gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen.
8.5.5 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het
Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een
gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt
gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico
moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig
voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend
jegens de verzekeraar, de verzekeringnemer en verzekerden.
8.5.6 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft meegedeeld welk
bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering
tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde op de
in artikel 8.6.4 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar
aanspraak maken.
8.5.7 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het
Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding
en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van
een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat
deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van
deze voorwaarden wordt beschouwd.

Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie
verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer
verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen
door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/
of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het
risico-adres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle
door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan vijftig
meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op
het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt
voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een
groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b BW, dat alle groepsmaatschap
pijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer,
ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en)
de polis(sen) is (zijn) afgesloten.
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Goederencontract Losse post GLP08
Verzekeringsvoorwaarden
Verzekering van een op het polisblad omschreven transport.
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van deverzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

1

n
n
n
n

Niet vantoepassing zijnde artikelen

Taxatie

1

De op het polisblad genoemde verzekerde som, waarin de eventuele
imaginaire winst is begrepen, geldt als maximumbedrag per
gebeurtenis en zal gelden als ‘met wederzijds goedvinden getaxeerde
waarde’. Bij gebruik van de Engelse Institute Cargo Clauses geldt de
verzekerde som als ‘so valued’ overeenkomstig
S 27 van de Marine Insurance Act 1906.
Indien verzekerde naast zijn recht op vergoeding van verlies van of
materiële schade aan de zaken bovendien recht heeft op vergoeding
van bijdrage in averij grosse en van de kosten bedoeld in artikel 2.1 b
van de verzekeringsvoorwaarden (of bij gebruik van de Engelse
Institute Cargo Clauses de daarmee corresponderende artikelen),
worden deze door verzekeraar vergoed, ook al zou daardoor de
verzekerde som worden overschreden.
Voor transporten van en naar plaatsen buiten Nederland geldt de
verzekerde waarde tevens voor het equivalent in een andere valuta
dan de euro. Als omrekeningskoers zal worden aangehouden die,
geldend op de dag van afzending van de zaken.

3

3

d

In de verzekeringsvoorwaarden Goederendekking niet van toepassing
zijnde artikelen:
2.9 Retourzendingen;
4.7 Maximum bedragen; zijnde artikelen;
6 Wijzigingen;
7 Duur en einde van de verzekering.

2

2

c

Premiebetaling
a De verzekeringnemer is verplicht de premie, kosten (eenmalig) en
assurantiebelastingen vooruit te betalen op de premievervaldag.
b Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de
dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of
weigert te betalen, wordt zonder dat een nadere ingebreke-

e
f

g

stelling door de verzekeraar is vereist geen dekking verleend ten
aanzien van alle gebeurtenissen die nadien hebben
plaatsgevonden.
Indien de verzekeringnemer de eventueel van toepassing zijnde
vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten
aanzien van de gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden.
Indien de verzekeringnemer de eventueel van toepassing zijnde
vervolgpremie niet tijdig betaalt wordt geen dekking verleend ten
aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de
vijtiende dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is
uitgebleven.
De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen.
De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de verzekeringnemer
verschuldigd is, voor het geheel door de verzekeraar is ontvangen.
In geval van termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht
wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn
voldaan.
Indien verzekeraar aan verzekerde, niet zijnde de verzekeringnemer, schade heeft vergoed, die door het niet betalen van de
premie door verzekeringnemer niet voor vergoeding in aanmerking
zou zijn gekomen zou zijn gekomen, heeft verzekeraar het recht het
betreffende schadebedrag geheel of gedeeltelijk van
verzekeringnemer terug te vorderen.

Wetsbepalingen
Ter informatie is in de voorwaarden genoemd wetsartikel hieronder
letterlijk opgenomen.

S 27 Marine Insurance Act 1906
1
2
3

4

A policy may be either valued or unvalued.
A valued policy is a policy which specifies the agreed value of the
subject matter insured.
Subject to the provisions of this Act, and in the absence of fraud, the
value fixed by the policy is, as between the insurer and assured,
conclusive of the insurable value of the subject intended to be
insured, whether the loss be total or partial.
Unless the policy otherwise provides, the value fixed by the policy is
not conclusive for the purpose of determining whether there has
been a constructive total loss.
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Goederencontract Eigen vervoer GEV08
Verzekeringsvoorwaarden

1

Doorlopende verzekering waarbij de door verzekerde zelf uit te
voeren transporten zijn verzekerd. De op het polisblad vermelde
premie zal gelden voor elk door verzekerde gebruikt vervoermiddel.

2

De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

2.2

Niet van toepassing zijnde artikelen

2.1

Premie

Vaste premie per vervoermiddel
De premie wordt uitgedrukt in een vast bedrag voor elk door
verzekerde te gebruiken vervoermiddel.
Premiebetaling
Indien verzekeraar aan verzekerde, niet zijnde de verzekeringnemer, schade heeft vergoed, die door het niet betalen van de
premie, kosten en assurantiebelastingen door verzekeringnemer niet
voor vergoeding in aanmerking zou zijn gekomen, heeft verzekeraar
het recht het betreffende schadebedrag geheel of gedeeltelijk van
verzekering-nemer terug te vorderen.

Het in de verzekeringsvoorwaarden Goederendekking opgenomen
artikel 2.9 Retourzendingen is niet van toepassing.
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Goederencontract Omzet GOZ08
Verzekeringsvoorwaarden
Doorlopende verzekering voor transporten waarbij aan de hand van
de door verzekeringnemer te verstrekken opgave van de werkelijk
vervoerde omzet van de onder de polis verzekerde transporten, de
deﬁnitieve premie over een verzekeringsjaar wordt berekend.
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van deverzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

1

1.1
1.2

2

2.1

2.2
2.2.1

Vervoerde omzet

Vervoerde omzet
Hieronder wordt verstaan de totale verzekerde waarde van alle
onder de polis vallende transporten.
Samenstelling van de vervoerde omzet
De samenstelling van de vervoerde omzet dient plaats te vinden met
inachtneming van de artikelen 4.7.e.1 en 2 van de verzekeringsvoorwaarden of op een andere, op het polisblad, aangegeven basis.

Premie

Wijze van premieberekening
a 	Aan het begin van ieder jaar wordt een voorschotpremie,
vermeerderd met kosten en de eventuele Premie assurantiebelasting, in rekening gebracht. Deze voorschotpremie, welke is
vermeld op het polisblad, geldt tevens als minimumpremie per
jaar.
b	Ter vaststelling van de over een verzekeringsjaar deﬁnitief
verschuldigde premie is verzekeringnemer verplicht, binnen een
redelijke termijn na het einde van elk verzekeringsjaar, aan
verzekeraar een opgave te verstrekken van de werkelijke
vervoerde omzet. Indien in de polis onder het hoofd premie
meerdere naverrekeningspremies zijn vermeld, dan dient de
opgave van de vervoerde omzet aan de hand hiervan te worden
gespeciﬁceerd.
c 	Indien de werkelijke vervoerde omzet de geschatte vervoerde
omzet overschrijdt, vindt aan het einde van elk verzekeringsjaar
naverrekening plaats, op basis van de op het polisblad genoemde
premie(s).
d 	Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering is verzekeringnemer verplicht binnen twee maanden na de beëindigingsdatum
aan verzekeraar een opgave te verstrekken van de totale
vervoerde waarde van de onder de polis verzekerde transporten
die gedurende de verstreken verzekeringstermijn hebben
plaatsgevonden, waarna over deze opgave de deﬁnitief
verschuldigde premie wordt berekend. Over het verschil tussen
de reeds in rekening gebrachte voorschotpremie en de deﬁnitieve
premie vindt pro rata verrekening plaats.
e 	Verzekeringnemer is verplicht, indien verzekeraar daartoe
verzoekt, een verklaring van een onafhankelijk deskundige te
overleggen, waaruit de juistheid van de door hem verstrekte
omzetcijfers blijkt.
f 	Indien verzekeringnemer niet heeft voldaan aan de
bovenvermelde verplichtingen, wordt de deﬁnitief verschuldigde
jaar- of periodepremie vastgesteld op de voor het betreffende
verzekeringsjaar of periode vastgestelde voorschotpremie
verhoogd met 25 procent of met zoveel meer als verzekeraar
toekomt op grond van de aan verzekeraar bekende gegevens.
Premie voor transporten per zeeschip
De transportpremies als vermeld in de polis gelden alleen voor zaken
of interesten, die vervoerd worden door mechanisch voortgestuwde
stalen schepen en geklasseerd in de hoogste klasse van de
navolgende classificatiebureaus:

2.2.1.1 a Lloyds Register of Shipping;
b American Bureau of Shipping;
c Bureau Veritas;
d China Classification Society;
e Germanischer Lloyd;
f Nippon Kaiji Kyokai;
g Det Norske Veritas ;
h Korean Register of Shipping
i Registro Italiano Navale;
j Russian Maritime Register of Shipping .
2.2.1.2 of middels een vaartuig geklasseerd volgens National Flag Society,
zoals bepaald in artikel 2.2.4, maar enkel indien het schip uitsluitend
vaart langs de kust van dat land (inbegrepen de reizen tussen
eilanden binnen een archipel waarvan dat land deel uitmaakt), mits
deze reis deel uitmaakt van een onder de polis verzekerd
doortransport.
2.2.2 Zaken of interesten vervoerd door schepen, geklasseerde in de
hoogste klasse van de hierboven genoemde classificatiebureaus,
welke de navolgende ouderdomsbeperking overschrijden, worden
slechts verzekerd tegen aanvullende premie:
2.2.2.1 Bulk of combinatie schepen ouder dan 10 jaar of andere schepen
ouder dan vijftien jaar, tenzij:
a	deze gebruikt worden/werden voor het vervoer van conventionele
lading volgens een vast en gepubliceerd vaarplan diensten
onderhouden naar met name genoemde havens om daar te
laden en te lossen, echter niet ouder dan 25 jaar,
b	deze gebouwd werden als containerschepen, autocarriers,
OHGC’s (double skin open hatch gantry crane vessels) en altijd als
zodanig diensten onderhouden volgens een vast en gepubliceerd
vaarplan naar met name genoemde havens, mits niet ouder dan
dertig jaar.
2.2.2.2 Vaartuigen geklasseerd door het Russian Maritime Register of
Shipping ouder dan tien jaar.
2.2.3 De vereisten van deze clausule zijn niet van toepassing op vaartuigen
die gebruikt worden om het schip te laden of te lossen binnen het
havengebied.
2.2.4 Een National Flag Society is een classificatiemaatschappij dat in
hetzelfde land is gedomicilieerd als de eigenaar van het vaartuig in
kwestie, en dat tevens onder de vlag van dat land wordt
geëxploiteerd.
2.2.5 Voor vervoer met schepen, welke niet aan de bovenstaande
voorwaarden voldoen, zullen de premies nader worden opgegeven.
2.2.6 Op deze clausule is Nederlands recht van toepassing.
2.3 Aanpassing voorschotpremie
Verzekeraar heeft het recht, met terugwerkende kracht, vanaf de
contractsvervaldatum de voorschotpremie aan te passen aan de
over het voorafgaande verzekeringsjaar verschuldigde deﬁnitieve
premie. Indien verzekeraar van dit recht gebruik maakt is de
mededelings-termijn als vermeld in artikel 6 van de Algemene
voorwaarden en verzekeringsvoorwaarden niet van toepassing.
2.4 Premiebetaling
Indien verzekeraar aan verzekerde, niet zijnde verzekeringnemer,
schade heeft vergoed, die door het niet betalen van de premie door
verzekeringnemer niet voor vergoeding in aanmerking zou zijn
gekomen, heeft verzekeraar het recht het desbetreffende
schadebedrag geheel of gedeeltelijk van verzekeringnemer terug te
vorderen.
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3

3.1

a
b

3.2

3.3

3.4

Certificaten

Certiﬁcaten
Voor transporten, waarvoor een bewijs van verzekering wordt
verlangd, wordt:
door verzekeraar, na ontvangst van de betreffende gegevens, onder
de polis een afzonderlijk certiﬁcaat opgemaakt; of
een door verzekeraar in blanco getekend en genummerd certiﬁcaat
door verzekeringnemer opgemaakt en afgegeven.
Ter verkrijging van rechtsgeldigheid dient het certiﬁcaat door
verzekeringnemer mede te worden ondertekend.
Tevens dient verzekeringnemer kopieën van de uitgeschreven
certiﬁcaten aan het einde van het kwartaal, waarin deze zijn
uitgeschreven, aan verzekeraar toe te zenden.
Verzekeringnemer dient ervoor zorg te dragen, dat de
belanghebbende tijdig in het bezit wordt gesteld van het certiﬁcaat.
De omvang van de dekking onder de certiﬁcaten is geheel overeenkomstig de dekking van de polis.
Verkeerd gebruik van certiﬁcaten door verzekeringnemer
Indien door verzekeringnemer certiﬁcaten zijn opgemaakt en
afgegeven welke, individueel of in combinatie met elkaar, niet
overeenstemmen met de Algemene voorwaarden,verzekeringsvoorwaarden, bijzondere voorwaarden en clausules vermeld op het
polisblad en als gevolg waarvan aan de rechtverkrijgende
belanghebbende schade dient te worden vergoed, welke volgens de
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules vermeld op het polisblad geheel of
gedeeltelijk niet voor vergoeding in aanmerking zou zijn gekomen
heeft verzekeraar het recht het betreffende schadebedrag geheel of
gedeeltelijk van verzekeringnemer terug te vorderen.
Certiﬁcaat met Engelse condities
Indien een certiﬁcaat is afgegeven waarop de Engelse Institute Cargo
Clauses in plaats van de op het polisblad vermelde (Nederlandse)
verzekeringsvoorwaarden vermeld worden, is op de verzekering van
de zaken waarop een dergelijk certiﬁcaat betrekking heeft Engels
recht en usances van toepassing.
Certiﬁcaat niet te beschouwen als polisaanhangsel
Uitdrukkelijk wordt bepaald dat certiﬁcaten niet gelden als polisaanhangsels.
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Goederencontract Declaratie GDC08
Verzekeringsvoorwaarden
Doorlopende verzekering waarbij alle onder de polis verzekerde
transporten afzonderlijk, door middel van inschrijving in een
declaratieregister, aan verzekeraar gedeclareerd moeten worden.
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

Declaratie

Wijze van declareren
a	Alle transporten, die voor risico van verzekeringnemer plaatsvinden of waarvoor hij op zich heeft genomen voor verzekering
zorg te dragen en welke binnen het raam van de polis vallen, dienen
afzonderlijk door verzekeringnemer te worden ingeschreven in het
door verzekeraar ter beschikking gestelde declaratieregister. De
inschrijving dient plaats te vinden onmiddellijk nadat het
verzekeringnemer bekend is dat het transport is aangevangen.
b 	Op de laatste dag van ieder kwartaal dienen de registerbladen van
het afgelopen kwartaal aan verzekeraar te worden toegezonden.
Hebben er gedurende het afgelopen kwartaal geen transporten
plaatsgevonden, dan dient dit eveneens door verzekeringnemer
aan verzekeraar te worden meegedeeld.
Samenstelling van de gedeclareerde waarde
De samenstelling van de gedeclareerde waarde dient plaats te
vinden met inachtneming van de artikelen 4.7.e.1 en 2 van de
verzekeringsvoorwaarden of op een andere, op het polisblad,
aangegeven basis.
Fouten of nalatigheden
Verzekeraar houdt, binnen het raam van de polis, verzekerde gedekt
voor fouten of nalatigheden in de inschrijving in het declaratieregister, mits verzekeringnemer na ontdekking dit onmiddellijk
meedeelt aan verzekeraar.

2.2.2.1 Bulk of combinatie schepen ouder dan 10 jaar of andere schepen
ouder dan 15 jaar, tenzij:
a	deze gebruikt worden/werden voor het vervoer van conventionele
lading volgens een vast en gepubliceerd vaarplan diensten
onderhouden naar met name genoemde havens om daar te laden
en te lossen, echter niet ouder dan 25 jaar;
b	deze gebouwd werden als containerschepen, autocarriers,
OHGC’s (double skin open hatch gantry crane vessels) en altijd als
zodanig diensten onderhouden volgens een vast en gepubliceerd
vaarplan naar met name genoemde havens, mits niet ouder dan
30 jaar.
2.2.2.2 Vaartuigen geklasseerd door het Russian Maritime Register of
Shipping ouder dan 10 jaar.
2.2.3 De vereisten van deze clausule zijn niet van toepassing op vaartuigen
die gebruikt worden om het schip te laden of te lossen binnen het
havengebied.
2.2.4 Een National Flag Society is een classificatiemaatschappij dat in
hetzelfde land is gedomicilieerd als de eigenaar van het vaartuig in
kwestie, en dat tevens onder de vlag van dat land wordt
geëxploiteerd.
2.2.5 Voor vervoer met schepen, welke niet aan de bovenstaande
voorwaarden voldoen, zullen de premies nader worden opgegeven.
2.2.6 Op deze clausule is Nederlands recht van toepassing.
2.3 Premiebetaling
Indien verzekeraar aan verzekerde, niet zijnde verzekeringnemer,
schade heeft vergoed, die door het niet betalen van de premie door
verzekeringnemer niet voor vergoeding in aanmerking zou zijn
gekomen, heeft verzekeraar het recht het desbetreffende
schadebedrag geheel of gedeeltelijk van verzekeringnemer terug te
vorderen.

3

3.1

Premie

Wijze van premieberekening
Aan de hand van de van verzekeringnemer ontvangen ingevulde
registerbladen wordt door verzekeraar, op basis van de op het
polisblad genoemde premies, eens per kwartaal een premieafrekening opgesteld. Hierbij zal rekening worden gehouden met de
eventueel op het polisblad vermelde minimum premie(s).
2.2
Premie voor transporten per zeeschip
2.2.1 De transportpremies als vermeld in de polis gelden alleen voor zaken
of interesten, die vervoerd worden door mechanisch voortgestuwde
stalen schepen en geklasseerd in de hoogste klasse van de
navolgende classificatiebureaus:
2.2.1.1 a Lloyds Register of Shipping;
b American Bureau of Shipping;
c Bureau Veritas;
d China Classification Society;
e Germanischer Lloyd;
f Nippon Kaiji Kyokai;
g Det Norske Veritas;
h Korean Register of Shipping;
i Registro Italiano Navale;
j Russian Maritime Register of Shipping.
2.2.1.2 of middels een vaartuig geklasseerd volgens National Flag Society,
zoals bepaald in artikel 2.2.4, maar enkel indien het schip uitsluitend
vaart langs de kust van dat land (inbegrepen de reizen tussen
eilanden binnen een archipel waarvan dat land deel uitmaakt), mits
deze reis deel uitmaakt van een onder de polis verzekerd
doortransport.
2.2.2 Zaken of interesten vervoerd door schepen, geklasseerde in de
hoogste klasse van de hierboven genoemde classificatiebureaus,
welke de navolgende ouderdomsbeperking overschrijden, worden
slechts verzekerd tegen aanvullende premie:

3.2

3.3

3.4

Certiﬁcaten

Certiﬁcaten
Voor transporten, waarvoor een bewijs van verzekering wordt
verlangd, wordt:
a	door verzekeraar, na ontvangst van de betreffende gegevens,
onder de polis een afzonderlijk certiﬁcaat opgemaakt; of
b	een door verzekeraar in blanco getekend en genummerd
certiﬁcaat door verzekeringnemer opgemaakt en afgegeven. Ter
verkrijging van rechtsgeldigheid dient het certiﬁcaat door
verzekeringnemer mede te worden ondertekend.Tevens dient
verzekeringnemer kopieën van de uitgeschreven certiﬁcaten aan
het einde van het kwartaal, waarin deze zijn uitgeschreven, aan
verzekeraar toe te zenden.
Verzekeringnemer dient ervoor zorg te dragen, dat de
belanghebbende tijdig in het bezit wordt gesteld van het certiﬁcaat.
De omvang van de dekking onder de certiﬁcaten is geheel
overeenkomstig de dekking van de polis.
Verkeerd gebruik van certiﬁcaten door verzekeringnemer
Indien door verzekeringnemer certiﬁcaten zijn opgemaakt en
afgegeven welke, individueel of in combinatie met elkaar, niet
overeenstemmen met de Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere voorwaarden en clausules vermeld op het
polisblad en als gevolg waarvan aan de rechtverkrijgende
belanghebbende schade dient te worden vergoed, welke volgens de
Algemene voorwaarden, verzekerings-voorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules vermeld op het polisblad geheel of
gedeeltelijk niet voor vergoeding in aanmerking zou zijn gekomen
heeft verzekeraar het recht het betreffende schadebedrag geheel of
gedeeltelijk van verzekeringnemer terug te vorderen.
Certiﬁcaat met Engelse condities
Indien een certiﬁcaat is afgegeven waarop de Engelse Institute Cargo
Clauses in plaats van de op het polisblad vermelde (Nederlandse)
verzekeringsvoorwaarden vermeld worden, is op de verzekering van
de zaken waarop een dergelijk certiﬁcaat betrekking heeft Engels
recht en usances van toepassing.
Certiﬁcaat niet te beschouwen als polisaanhangsel
Uitdrukkelijk wordt bepaald dat certiﬁcaten niet gelden als
polisaanhangsels.
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Goederendekking Uitgebreid GUV08
Verzekeringsvoorwaarden
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

Let op
Het bepaalde in het ‘Clausuleblad Terrorismedekking bij de NHT’ is op
deze goederendekking niet van toepassing, tenzij de Aanvullende
goederendekking ‘Oorlogs-en stakersrisico’ deel uit maakt van deze
verzekering.
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Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebeurtenis
elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende
voorvallen, waarbij schade is ontstaan;
Verzekerde
a verzekeringnemer of;
b	een ander wiens belang verzekeringnemer, overeenkomstig de
overeengekomen leveringsconditie, op zich heeft genomen te
verzekeren of;
c een ander als zodanig op het polisblad genoemde persoon;
Zaken
de op het polisblad genoemde zaken en andere zaken van gelijke
soort of aard, met inbegrip van de verpakking daarvan. Hiervan zijn
uitdrukkelijk uitgesloten: monstercollecties alsmede zaken bestemd
voor tentoonstellingen, beurzen en dergelijke.

Dekking en verzekerde reis
Verzekeraar vergoedt met inachtneming van het gestelde in de
Algemene voorwaarden en andere op het polisblad van toepassing
verklaarde verzekeringsvoorwaarden en bepalingen, alsmede de
uitsluitingen genoemd in artikel 3 van deze verzekeringsvoorwaarden:
Verlies, schade en kosten
a Verlies en materiële schade
	verlies van en materiële schade aan de zaken ongeacht door welke

2.2

2.3

oorzaak ontstaan;
b Kosten
1 kosten ter voorkoming en vermindering
n kosten zoals bedoeld in artikel 7:957 BW;
n indien verzekerde in een situatie zoals bedoeld in artikel 7:957
BW op geld waardeerbare opofferingen doet, zullen deze door
verzekeraar worden beschouwd als onkosten volgens artikel
7:957 BW;
n i ngeval van lossing uit nood uit hoofde van een gedekt gevaar
worden ook de kosten van lossing, opslag en herlading, alsmede
de extra kosten van verder vervoer door verzekeraar vergoed.
2 Opruimingskosten
de kosten van opruiming tengevolge van een gedekte schade
indien verzekerde hiertoe wordt verplicht. Deze kosten worden
vergoed tot maximaal e 12.500,00 premier risque per
gebeurtenis. Van deze dekking zijn uitgesloten alle vorderingen
met betrekking tot bodem-, lucht- en waterverontreiniging.
Waardevermindering door schade aan de verpakking
a In geval van vermindering van de waarde van de zaken uitsluitend
ten gevolge van een gedekte schade aan of verlies van de
verpakking, daaronder begrepen het materiaal gebruikt voor de
aanduiding van merk en soort, zullen de kosten van herstel van
deze verpakking voor rekening van verzekeraar zijn.
b Indien herstel niet mogelijk is of de kosten daarvan bovenbedoelde
waardevermindering te boven gaan, vergoedt verzekeraar de
waardevermindering. Mocht het herstel de waardevermindering
niet geheel opheffen dan vergoedt verzekeraar de overblijvende
waardevermindering.
Averij grosse
a Bijdrage vergoed wordt de bijdrage in averij grosse, waarmede de
verzekerde zaken ingevolge de Nederlandse of een buitenlandse
wet of de bepalingen van het vervoerscontract mochten worden
belast, een en ander met terzijdestelling van artikel 3.1 van deze
verzekeringsvoorwaarden;
b Verzekerde waarde lager dan dragende waarde indien de
verzekerde waarde lager is dan de in de dispache vastgestelde
dragende waarde of de in de depotkwitantie vermelde waarde, is
verzekeraar slechts naar evenredigheid tot vergoeding van de
bijdrage in averij grosse verplicht.
Bij deze berekening wordt averij particulier, welke bij het vaststellen
van die waarde in aanmerking is genomen en tevens door verzekeraar
moet worden vergoed, van de verzekerde waarde afgetrokken;
c Schip, lading en vracht in één hand indien geen omslag in averij
grosse plaatsvindt, omdat schip, lading en vracht of enige van deze
belangen in één hand zijn, wordt gehandeld alsof tussen de in één
hand zijnde belangen wel een omslag in averij grosse zou zijn
vastgesteld overeenkomstig de York-Antwerp Rules 1974 (gewijzigd
1990), de Rijnregelen I.V.R. 1979 of het toepasselijke recht van de
plaats waar de reis wordt beëindigd;
d Averij grosse depots
1 indien verzekerde tot zekerheid van de betaling van de bijdrage in
averij grosse of kosten uitsluitend ten laste van de lading
komende, verplicht is een bedrag te storten, is verzekeraar, indien
de bijdrage in averij grosse of genoemde kosten te zijner laste
komt, gehouden aan verzekerde tegen afgifte van het bewijs van
storting het daarin vermelde bedrag te vergoeden met
inachtneming van het onder artikel 2.3 d.4 bepaalde;
2 de rechten uit de storting dienen door verzekerde aan
verzekeraar te worden overgedragen;
3 de betaling van het onder artikel 2.3 d.1 bedoelde bedrag aan
verzekerde door verzekeraar ontheft laatstgenoemde niet van
zijn verplichting tot vergoeding van hetgeen verzekerde in averij
grosse mocht hebben bij te dragen, indien de onder artikel 2.3 d.1
vermelde storting tot dekking van bedoelde bijdragen
onvoldoende mocht zijn of geheel of ten dele buiten de schuld
van verzekerde teniet mocht gaan;
4 bij de berekening van het door verzekeraar in gevolge artikel 2.3 d.1
te vergoeden bedrag zal het in artikel 2.3.b bepaalde toepassing
vinden, met dien verstande dat voor de aldaar genoemde
dragende waarde van de zaken de door verzekerde aan de
19

2.4

2.5

2.6

2.7

dispacheur opgegeven waarde in de plaats treedt;
5 mocht na het verbindend worden van de dispache blijken, dat de
dragende waarde van de zaken van de opgegeven waarde
verschilt, dan zal door verzekeraar het wegens averij grosse
verschuldigde worden vastgesteld overeenkomstig artikel 2.3.b
met inachtneming van de dragende waarde;
Aanvang en einde van de reis
a Het risico voor verzekeraar gaat in op het moment waarop de zaken
tot het aanvangen van de verzekerde reis gereedliggende in het
pakhuis of opslagplaats worden opgenomen of op een daarmede
vergelijkbare wijze worden weggevoerd om in directe aansluiting
daarop de verzekerde reis aan te vangen.
b Het risico blijft gedurende het normale verloop van de reis
ononderbroken doorlopen en eindigt op het moment waarop de
zaken zijn aangekomen op de plaats van bestemming, op de plaats
in het pakhuis of de opslagplaats die de ontvanger daarvoor heeft
bestemd.
c Het bepaalde in dit artikel geldt alleen dan indien verzekerde de
zaken op de normale of op de met verzekeraar overeengekomen
wijze doet vervoeren en dit plaatsvindt binnen het op het polisblad
vermelde geograﬁsche dekkingsgebied.
d Ten aanzien van zaken bestemd voor verzekeringnemer die
geleverd worden op F.C.A., F.A.S., F.O.B of C.F.R. (Incoterms 2000,
www.iccwbo.org/incoterms/) of gelijksoortige leveringscondities zal door verzekeraar op deze leveringscondities geen
beroep worden gedaan.
Onderbreking van de reis
Het in artikel 2.4 bepaalde blijft gelden, ook in geval van:
a onderbreking van het vervoer;
b verandering van koers, reis- of vervoermiddel;
c verlenging van de reis;
d overschrijding van het op het polisblad genoemde geograﬁsche
dekkingsgebied.
Een en ander door omstandigheden buiten de macht van verzekerde,
met dien verstande dat, indien het risico voor verzekeraar wordt
verzwaard, verzekeraar tot een passende premieaanpassing
gerechtigd is, tenzij deze omstandigheden het gevolg zijn van een
gevaar waartegen verzekerd is. Een en ander met inachtneming van
het in artikel 2.7 bepaalde.
Tussentijdse beëindiging van de reis door verzekerde
Wanneer, nadat het risico voor verzekeraar is ingegaan, de verzekerde:
a de reis van de zaken afbreekt voordat de zaken hun plaats van
bestemming hebben bereikt, of
b de zaken, voordat deze de plaats hebben bereikt waar volgens
artikel 2.4 het risico zou eindigen, naar een andere plaats buiten het
op het polisblad vermelde geograﬁsche dekkingsgebied doet
verzenden, eindigt het risico voor verzekeraar, na aﬂoop van 15
dagen na aankomst van de zaken op de plaats waar de reis wordt
afgebroken of veranderd of zoveel eerder als:
c de zaken zijn verkocht en in deze plaats aan de koper(s) zijn
afgeleverd, of
d het vervoer van de zaken naar die andere bestemming een aanvang
neemt, of
e de zaken door of in opdracht van of namens verzekerde worden
opgeslagen of behandeld voor distributie of anderszins.
Indien de lossing of aﬂevering ten gevolge van een door verzekerde
te bewijzen wettige verhindering mocht zijn vertraagd, wordt de
termijn van maximaal 15 dagen hierboven genoemd voor de duur
van deze verhindering geschorst, echter met inachtneming van het
bepaalde in artikel 2.7.
Einde risico voor en na lossing
Indien het vervoer geheel of gedeeltelijk per zeeschip of luchtvaartuig
plaatsvindt, eindigt het risico voor verzekeraar, indien dit althans
ingevolge andere bepalingen van deze polis niet reeds op een vroeger
tijdstip geëindigd was, in ieder geval:
ten aanzien van zeevervoer:
a vóór lossing, na aﬂoop van 60 dagen na aankomst van het zeeschip
in de uiteindelijke haven van lossing, welke periode aanvangt om
24.00 uur van de dag van aankomst.
Onder ‘aankomst’ van het zeeschip wordt verstaan het moment
waarop het zeeschip het anker heeft laten vallen, is gemeerd of op
andere wijze heeft vastgemaakt aan een ligplaats of andere plaats,
binnen het gebied dat valt onder de jurisdictie van de
Havenautoriteiten.
In het geval dat zulk een ligplaats of andere plaats niet beschikbaar

is, dient onder aankomst te worden verstaan het moment waarop
het zeeschip voor de eerste maal het anker laat vallen, meert of op
andere wijze vastmaakt, hetzij in hetzij bij de haven of de plaats
waar de zaken gelost moeten worden;
b na lossing, na aﬂoop van 60 dagen na lossing van de zaken uit het
zeeschip in de uiteindelijke haven van lossing;
ten aanzien van luchtvervoer:
c na aﬂoop van 30 dagen na lossing van de zaken uit het luchtvaartuig
op de uiteindelijke luchthaven.
2.8 Abandonnement
De zaken kunnen of mogen niet aan verzekeraar worden
geabandonneerd.
2.9 Retourzendingen
Indien de zaken worden teruggezonden verleent verzekeraar
gedurende het retourtransport van zaken zoals vermeld op het
polisblad, die al dan niet verzekerd zijn geweest onder de polis voor de
heenreis, dekking overeenkomstig deze verzekeringsvoorwaarden.
2.10 Vervoer en opslag
Indien verzekerde vervoer en opslag (waaronder ook begrepen wordt
physical distribution) doet geschieden op condities zoals deze voor
dat vervoer en die opslag in het normale verkeer gebezigd worden, zal
verzekeraar aan de aanvaarding van die condities noch een vordering
op noch een verweer tegen verzekerde ontlenen.
2.11 Vordering op grond van de ‘both to blame’ aanvaringsclausule
Indien in het connossement de zogenaamde ‘both to blame’
aanvaringsclausule voorkomt, dan zal verzekeraar opkomen voor de
ﬁnanciële gevolgen van een vordering, die op grond van deze
aanvaringsclausule tegen verzekerde mocht worden ingesteld.
In geval onder deze clausule door de rederij een vordering tegen
verzekerde wordt ingesteld, moet verzekeraar hiervan onmiddellijk in
kennis worden gesteld, terwijl deze het recht heeft deze vordering op
zijn kosten, zonodig in rechte, te bestrijden.
2.12 Tijdingloosheid
Indien na verloop van een redelijke termijn geen bericht is ontvangen
omtrent het vervoermiddel dat de zaken vervoert, wordt
aangenomen dat deze verloren zijn gegaan, mits de verzekerde een
schriftelijke verklaring van de vervoerder overlegt waaruit deze
tijdingloosheid blijkt.

3

3.1

3.2

3.3

Uitgesloten zijn verlies van en materiële schade aan de zaken en
kosten:

Uitsluitingen

Enig gebrek
a door enig gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur van de
zaken zelf onmiddellijk voort spruitende. Deze uitsluiting is niet van
toepassing:
1 ten aanzien van brand, explosie en zelfontbranding;
2 indien verzekerde bewijst dat een en ander is veroorzaakt door
een van buiten aankomend onheil;
b door ongeschiktheid van de verpakking van de zaken, voor zover
verzekeringnemer en/of zijn ondergeschikten van deze
ongeschiktheid bij aanvang van de verzekerde reis op de hoogte
waren of redelijkerwijze op de hoogte hadden kunnen zijn;
c door usantiële indroging, spillage en gewichtsverlies van de zaken;
Vertraging
door vertraging. Verzekeraar vergoedt wel verlies van en materiële
schade aan de zaken en de kosten zoals bedoeld in artikel 2.1 van
deze verzekerings-voorwaarden indien verzekerde bewijst dat de
vertraging is veroor-zaakt door een van buiten aankomend onheil
waarbij tevens het vervoermiddel dat de zaken vervoert is
beschadigd;
Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van
verzekerde;
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3.5
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3.7
3.8

3.9

Insolvabiliteit
als gevolg van insolvabiliteit of wanbetaling van de:
a vervoerder;
b eigenaren, reder, bevrachter, charterer, of exploitant van het
vervoermiddel;
c bewaarnemer;
voor zover verzekeringnemer en/of zijn ondergeschikten van de
insolvabiliteit bij aanvang van de verzekerde reis op de hoogte waren
of redelijkerwijze op de hoogte hadden kunnen zijn;
Onzeewaardigheid of ondeugdelijkheid van het vervoermiddel
door onzeewaardigheid of ondeugdelijkheid van het vervoermiddel, waaronder ook begrepen containers, trailers, aanhangers en
dergelijke, voor zover verzekerde en/of zijn ondergeschikten hiervan
bij aanvang van de verzekerde reis op de hoogte waren of
redelijkerwijze op de hoogte hadden kunnen zijn;
Niet usantiële deklading
door zeewater of door het overboord werpen of spoelen van zaken
die bovendeks aan boord van een zeegaand schip zijn geladen, tenzij
de deklading usantieel is of verzekerde aannemelijk maakt dat de
zaken zonder zijn toestemming bovendeks zijn geladen.
Toestemming tot bovendeks laden zal niet worden aangenomen
uitsluitend op grond van het doen vervoeren op de conditie dat de
vervoerder op- of onderdeks mag stuwen of een soortgelijke conditie;
Handelsverbod
waarop bij het begin van het vervoer enig nationaal of internationaal
handelsverbod van toepassing is;
Atoomkernreactie
veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt
niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve
nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt
worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke,
onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er
een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist)
van kracht is voor de vervaardiging, gebruik, opslag en het zich
ontdoen van radioactieve stoffen. Onder ‘kerninstallatie’ wordt
verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid
kernongevallen (staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie
aan boord van een schip. Voor zover krachtens enige wet of enig
verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt deze
uitsluiting geen toepassing;
Oorlogs- en stakersrisico
door oorlogs- en stakersrisico.
a Onder oorlogsrisico wordt verstaan:
1 oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog,
revolutie en opstand;
2 uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo’s, mijnen,
bommen en dergelijke oorlogswerktuigen ook indien de schade in
vredestijd is ontstaan;
3 neming en aanhouding op last van hogerhand.
b Onder stakersrisico wordt verstaan:
1 gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van
werknemers en arbeidsonlusten;
2 gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen;
3 oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden, een en ander
voor zover niet vallende onder oorlogsrisico.
c In geval van oorlogs- of stakersrisico aan zaken, aan het
vervoermiddel waarin zij zich bevinden of aan beide overkomen,
vervalt de verzekering niet en wordt de vergoedingsplicht van
verzekeraar noch opgeheven noch beperkt, onverschillig of deze
verzekering al dan niet tegen enige vorm van oorlogs- of
stakersrisico dekking geeft.
d Evenmin vervalt de verzekering of wordt de vergoedingsplicht van
verzekeraar opgeheven of beperkt door het verrichten of nalaten
van enige handeling door of vanwege verzekerde of enige derde,
indien het verrichten of het nalaten van die handeling plaatsvindt
als gevolg van bedoeld oorlogs-of stakersrisico, of uit vrees
daarvoor.
e De vergoedingsplicht van verzekeraar eindigt in ieder geval na de
verbeurdverklaring, prijsverklaring, requisitie van eigendom,
onteigening of soortgelijke handelingen verricht door of in opdracht
van enige militaire of burgerlijke Nederlandse of vreemde overheid,
dan wel door of in opdracht van een orgaan van zodanige
Nederlandse of vreemde overheid.

f Het bepaalde in dit artikel heeft voorrang boven hetgeen enige
afwijkende wettelijke regeling mocht bepalen;
3.10 Storing/ontregeling
door storing of ontregeling van machines en apparatuur zonder dat
door een gedekte gebeurtenis materiële schade aan de machines of
apparatuur is ontstaan;
3.11 Ligdagen
van ligdagen en overwintering, ook al zouden deze als bijdrage in averij
grosse in de zin van artikel 2.3 van deze verzekeringsvoor-waarden
kunnen worden, tenzij deze onkosten ook volgens de York-Antwerp
Rules 1974 (gewijzigd 1990) of de Rijnregelen I.V.R. 1979 als averij
grosse kunnen worden aangemerkt.
3.12 Terrorisme
als gevolg van terrorisme. Onder terrorisme wordt verstaan:
gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag
of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende
aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend en/of materiële
schade ontstaat (dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast) waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan
niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd
met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze doelen te
verwezenlijken.

4

4.1

4.2

4.3

Schade

Verplichtingen na schade
Verzekerde is verplicht
a zodra hij op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die
voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden die gebeurtenis
zo spoedig mogelijk te melden;
b binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle inlichtingen en
bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar van belang zijn
om zijn uitkeringsplicht te beoordelen;
c zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de
belangen van verzekeraar zou kunnen schaden;
d een bemerking te maken op de vervoersdocumenten als de zaken
beschadigd of incompleet worden afgeleverd;
e om de vervoerder of de rederij of de bevrachter of diens agenten of
bewaarnemers of andere aansprakelijke derden schriftelijk
aansprakelijk te stellen voor de beschadigde en/of niet uitlevering
van de zaken;
f bij (poging tot) diefstal, verduistering, vermissing of enig ander
strafbaar feit zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie en
schriftelijk bewijs hiervan over te leggen aan verzekeraar;
g verzekeraar desgevraagd te machtigen alle door hem noodzakelijk
geachte acties in naam van verzekerde te voeren;
h aanspraken op schadevergoeding die verzekerde met betrekking
tot het object tegen derden verkregen mocht hebben desgevraagd
aan verzekeraar over te dragen.
i Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
verzekerde een of meer van bovenstaande verplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft
geschaad. Elk recht op uitkering komt te vervallen indien verzekerde
de hiervoor onder a en b genoemde verplichtingen niet is
nagekomen met de opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de
misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
Beredding
a Zodra de verzekerde van de verwezenlijking van het risico of het
ophanden zijn ervan op de hoogte is, of behoort te zijn, is hij,
naarmate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht binnen redelijke
grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of
vermindering van schade kunnen leiden.
b De verzekeraar vergoedt de kosten van maatregelen die tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege verzekerde
worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk
dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor - indien
gevallen - de verzekering dekking biedt, of om die schade te
beperken.
c Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter
voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957
BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft geschaad.
Melding van een schade
In geval van schade dient verzekerde zich te wenden tot:
a bij schade in Nederland: verzekeraar;
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b bij schade elders: de in de polis of certiﬁcaat genoemde deskundige
of de dichtstbijzijnde Lloyd’s Agent. Indien geen deskundige als
hiervoor genoemd aanwezig is tot een andere te goeder naam en
faam bekend staande deskundige. Het honorarium en de onkosten
van de deskundige of agent moeten door verzekerde worden
betaald, doch worden door verzekeraar aan verzekerde vergoed
indien de schade onder de verzekering valt.
Deskundigen dan wel agenten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor
betaling van enige claim voor verlies of schade onder deze polis en
zijn zonder uitdrukkelijke opdracht van verzekeraar niet bevoegd deze
te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.
Over te leggen documenten
Verzekerde dient bij het indienen van de claim alle beschikbare
stukken over te leggen, waaronder:
a originele polis of origineel certiﬁcaat, indien een dergelijk document
onder deze polis afzonderlijk is afgegeven;
b factuur, speciﬁcatie en/of paklijsten;
c vervoerbewijs (vrachtbrief, cognossement en/of airwaybill);
d lossingsrapport, weegbriefjes, tellijsten en dergelijke;
e correspondentie met de vervoerder of de rederij of de bevrachter
of diens agenten of bewaarnemers of andere aansprakelijke derden
waaruit blijkt dat deze aansprakelijk gesteld is/zijn voor de ontstane
schade;
f expertiserapport of enig ander document waarin de omvang en
oorzaak van de schade is vermeld.
Basis schadevergoeding
In geval van een schade zal als basis van de schadevergoeding
worden aangehouden:
a bij geheel respectievelijk gedeeltelijk verlies: de verzekerde waarde
respectievelijk een pro rata gedeelte daarvan verminderd met de
eventuele bespaarde kosten.
b bij beschadiging:
1 Reparatie
indien reparatie mogelijk is, vergoedt verzekeraar de
reparatiekosten. Ingeval de reparatie de eventuele
waardevermindering van de zaken niet geheel opheft, dan
vergoedt verzekeraar tevens de overblijvende
waardevermindering. Op het aldus verkregen bedrag worden de
eventuele bespaarde kosten in mindering gebracht.
2 Geen reparatie
ingeval reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten plus de
eventuele overblijvende waardevermindering de verzekerde
waarde van beschadigde zaken overschrijdt zal,
n indien de zaken op de bestemmingsplaats zijn aangekomen, de
schade worden uitgedrukt in een percentage van de gezonde
waarde van de zaken op de bestemmingsplaats. Dit percentage
wordt geslagen over de verzekerde waarde van het beschadigde
deel van de zaken. Op het aldus verkregen bedrag worden de
eventuele bespaarde kosten in mindering gebracht;
n indien de verzekerde reis een einde neemt op een andere plaats
dan de bestemmingsplaats, de schade worden vastgesteld op
basis van de verzekerde waarde respectievelijk het pro rata
gedeelte daarvan. Op het aldus verkregen bedrag worden de
opbrengst van de beschadigde zaken en de eventuele bespaarde
kosten in mindering gebracht.
De schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat bij
verlies zou zijn betaald.
Vaststelling schadebedrag bij zaken
van verschillende soort of waarde
Bij zaken van verschillende soort of waarde zal de verzekerde waarde
per soort worden berekend door de totale verzekerde waarde te
verdelen naar de verhouding van de factuurwaarde van de zaken. Bij
het ontbreken van een factuurwaarde zal daarvoor worden genomen
de gezonde marktwaarde ter bestemmingsplaats.
Maximum bedragen
a Maximum bedrag per vervoermiddel
1 Indien de waarde van de zaken per één en hetzelfde
vervoermiddel het op het polisblad genoemde maximum bedrag
per vervoermiddel overschrijdt, zal verzekeraar het verlies van en
de materiële schade aan de zaken vergoeden in verhouding van
het maximum bedrag per vervoermiddel tot de volle waarde van
de zaken.

2 Bij vervoer van zaken per:
vrachtautocombinatie, worden de vrachtauto en de aanhanger
ieder als afzonderlijk vervoermiddel beschouwd;
n spoor, wordt iedere wagon of een daarop of daarin vervoerd
wordend vervoermiddel als afzonderlijk vervoermiddel
beschouwd;
n ferry/roroschepen, wordt ieder daarmee vervoerd wordend
vervoermiddel, met inachtneming van het bovenstaande, als
afzonderlijk vervoermiddel beschouwd;
n andere vervoermiddelen, wordt ieder ander gekoppeld
vervoermiddel als één afzonderlijk vervoermiddel beschouwd.
Per gebeurtenis vergoedt verzekeraar met inachtneming van het
onder 4.7.a.1 bepaalde maximaal driemaal het op het polisblad
genoemde maximum bedrag per vervoermiddel.
b Dekking boven het maximum bedrag per vervoermiddel
Indien verzekerde naast zijn recht op vergoeding van verlies van en
materiële schade aan de zaken bovendien recht heeft op
vergoeding van bijdrage in averij grosse en van de kosten bedoeld in
artikel 2.1.b van deze verzekeringsvoorwaarden worden deze
bedragen vergoed, zonodig boven de verzekerde waarde van de
zaken.
Bij gebruik van de Engelse Institute Cargo Clauses vindt deze
regeling analoge toepassing.
c Maximum bedrag per locatie
1 Voor verlies van of materiële schade aan de zaken ontstaan in of
op enige locatie niet zijnde een vervoermiddel, gedurende de
verzekerde reis, zal verzekeraar per gebeurtenis tot ten hoogste
het op het polisblad genoemde bedrag per vervoermiddel op
premier risque basis vergoeden.
2 Indien in of op enige locatie zich meerdere onder deze polis
gedekte zendingen zaken bevinden dan zal in geval van verlies van
of materiële schade aan de zaken, verzekeraar maximaal
driemaal het op het polisblad genoemde bedrag per
vervoermiddel op premier risque basis vergoeden.
d Dekking boven het maximum bedrag per locatie
Indien verzekerde naast zijn recht op vergoeding van verlies van en
materiële schade aan de zaken bovendien recht heeft op
vergoeding van de kosten bedoeld in artikel 2.1.b van deze
verzekeringsvoor-waarden worden deze bedragen, zonodig boven
de verzekerde waarde van de zaken, door verzekeraar vergoed.
Bij gebruik van de Engelse Institute Cargo Clauses vindt deze
regeling analoge toepassing.
e Waardevaststelling
1 Voor handelszaken:
n voor de door verzekerde, nog niet verkochte zaken: de waarde
volgens de inkoopfactuur, verhoogd met de niet in deze factuur
begrepen kosten en imaginaire winst. De imaginaire winst wordt
beperkt tot het gebruikelijke percentage met een maximum van
25% van de waarde volgens de inkoopfactuur;
n voor de door verzekerde verkochte zaken: de waarde volgens de
verkoopfactuur, verhoogd met de niet in deze factuur begrepen
kosten.
2 Voor andere zaken: de gezonde marktwaarde op de plaats van
afzending, verhoogd met de eventuele kosten.
3 Bij Goederencontract Declaratie:
ten aanzien van transporten die vallen onder Goederencontract Declaratie de door verzekeringnemer in het declaratieregister gedeclareerde waarde van de zaken. Ingeval van schade,
voordat de declaratie heeft plaatsgevonden, zal als waarde
worden aangenomen het bedrag dat verzekeringnemer onder normale omstandigheden zou hebben
gedeclareerd. De samenstelling van de gedeclareerde waarde
dient plaats te vinden overeenkomstig de artikelen 4.7.e.1 en 2.
f Andere valuta’s
Voor transporten van en naar plaatsen buiten Nederland geldt de
verzekerde waarde tevens voor het equivalent in een andere valuta
dan de euro. Als omrekeningskoers zal worden aangehouden die,
geldend op de dag van afzending van de zaken.
n
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4.8

4.9

Opschorting schadebetaling en renteloze lening
Verzekeraar is altijd gerechtigd indien dit hem om redenen van
verhaal op derden wenselijk voorkomt, betaling op te schorten totdat
het verhaal is afgewikkeld. Indien verzekerde dit verlangt, zal
verzekeraar aan verzekerde een renteloze lening verschaffen tot het
bedrag dat bij afwikkeling van de schade zou moeten worden voldaan.
Wanneer verzekeraar deze lening terugvordert is verzekerde
gerechtigd zijn vordering uit de verzekering hiermede te
compenseren.
Indien verzekerde een renteloze lening als hiervoor bedoeld heeft
ontvangen, kan de vordering van verzekerde op verzekeraar niet
gecedeerd of vervangen worden of welke overdracht of overgang dan
ook.
Verjaring
a Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een
uitkering verjaart door verloop van drie jaren na aanvang van de dag,
volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de
opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. Niettemin verjaart de
rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid niet voordat
zes maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de
verzekering dekking verleent, binnen de voor deze geldende
verjarings- of vervaltermijn is ingesteld.
b Een verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling,
waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe
verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag,
volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent,
hetzij bij aangetekende brief ondubbelzinnig heeft medegedeeld de
aanspraak af te wijzen onder eveneens ondubbelzinnige vermelding
van het onder c vermelde gevolg.
c Ingeval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door verloop van
zes maanden.

5

Premie
Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent de premie wordt
verwezen naar de Algemene voorwaarden en Goederencontract.

6

6.1

7

7.1

8

Wijzigingen

Wijzigingen van premie en/of voorwaarden
Verzekeraar heeft het recht telkens bij ingang van een nieuwe
contractstermijn de premie en/of voorwaarden te herzien. Wanneer
verzekeraar van dit recht gebruik maakt, deelt hij dit aan de
verzekeringnemer, uiterlijk één maand vóór de contractsvervaldatum mede. Indien op de contractsvervaldatum geen
overeenstemming is bereikt over de nieuwe premie en/of
voorwaarden, geldt de verzekering op die datum als opgezegd.
Het hierboven bepaalde laat onverlet het recht van verzekeraar de
verzekering te beëindigen als vermeld in artikel 7 van de Algemene
verzekeringsvoorwaarden, verzekeringsvoorwaarden en (indien van
toepassing) artikel 5 van de aanvullende goederendekking ‘Oorlogsen stakersrisico’ (GOS).

Duur en einde van de verzekering

Inloop- en uitlooprisico
a Zaken waarvan het transport is aangevangen vóór de ingangsdatum
van de verzekering zijn niet verzekerd.
b Zendingen, waarvan het risico is aangevangen vóór of op de dag van
beëindiging van de verzekering, blijven verzekerd.

Slotbepalingen
Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent slotbepalingen
wordt verwezen naar de Algemene voorwaarden.
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Goederendekking ‘Van buiten aankomende onheilen’ GOV08
Verzekeringsvoorwaarden
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

2.1

Let op
Het bepaalde in artikel 8.5 ‘Beperking terrorismerisico’ van de
Algemene Voorwaarden is op deze goederendekking niet van
toepassing, tenzij de Aanvullende goederendekking ‘Oorlogs-en
stakersrisico’ deel uit maakt van deze verzekering.
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Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebeurtenis
elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende
voorvallen, waarbij schade is ontstaan;
Verzekerde
a verzekeringnemer of;
b een ander wiens belang verzekeringnemer, overeenkomstig de
overeengekomen leveringsconditie, op zich heeft genomen te
verzekeren of;
c een ander als zodanig op het polisblad genoemde persoon;
Zaken
de op het polisblad genoemde zaken en andere zaken van gelijke
soort of aard, met inbegrip van de verpakking daarvan. Hiervan zijn
uitdrukkelijk uitgesloten: monstercollecties alsmede zaken bestemd
voor tentoonstellingen, beurzen en dergelijke.

Dekking en verzekerde reis
Verzekeraar vergoedt met inachtneming van het gestelde in de
Algemene voorwaarden en andere op het polisblad van toepassing
verklaarde verzekeringsvoorwaarden en bepalingen, alsmede de
uitsluitingen genoemd in artikel 3 van deze verzekeringsvoorwaarden:

2.2

2.3

Verlies, schade en kosten
a Verlies en materiële schade
verlies van en materiële schade aan de zaken als gevolg van, door
verzekerde te bewijzen, van buiten aankomende onheilen, inclusief
diefstal, verduistering, vermissing, zoekraken en niet-uitlevering;
b Kosten
1 Kosten ter voorkoming en vermindering
n kosten zoals bedoeld in artikel 7:957 BW;
n indien verzekerde in een situatie zoals bedoeld in artikel 7:957 BW
op geld waardeerbare opofferingen doet, zullen deze door
verzekeraar worden beschouwd als onkosten volgens artikel
7:957 BW;
n ingeval van lossing uit nood uit hoofde van een gedekt gevaar
worden ook de kosten van lossing, opslag en herlading, alsmede
de extra kosten van verder vervoer door verzekeraar vergoed.
2 Opruimingskosten
de kosten van opruiming tengevolge van een gedekte schade
indien verzekerde hiertoe wordt verplicht.
Deze kosten worden vergoed tot maximaal e 12.500,00 premier
risque per gebeurtenis. Van deze dekking zijn uitgesloten alle
vorderingen met betrekking tot bodem-, lucht- en waterverontreiniging.
Waardevermindering door schade aan de verpakking
a In geval van vermindering van de waarde van de zaken uitsluitend
ten gevolge van een gedekte schade aan of verlies van de
verpakking, daaronder begrepen het materiaal gebruikt voor de
aanduiding van merk en soort, zullen de kosten van herstel van
deze verpakking voor rekening van verzekeraar zijn.
b Indien herstel niet mogelijk is of de kosten daarvan bovenbedoelde
waardevermindering te boven gaan, vergoedt verzekeraar de
waardevermindering. Mocht het herstel de waardevermindering
niet geheel opheffen dan vergoedt verzekeraar de overblijvende
waardevermindering.
Averij grosse
a Bijdrage
vergoed wordt de bijdrage in averij grosse, waarmede de verzekerde
zaken ingevolge de Nederlandse of een buitenlandse wet of de
bepalingen van het vervoerscontract mochten worden belast, een
en ander met terzijdestelling van artikel 3.1 van deze
verzekeringsvoorwaarden;
b Verzekerde waarde lager dan dragende waarde
indien de verzekerde waarde lager is dan de in de dispache
vastgestelde dragende waarde of de in de depotkwitantie vermelde
waarde, is verzekeraar slechts naar evenredigheid tot vergoeding
van de bijdrage in averij grosse verplicht. Bij deze berekening wordt
averij particulier, welke bij het vaststellen van die waarde in
aanmerking is genomen en tevens door verzekeraar moet worden
vergoed, van de verzekerde waarde afgetrokken;
c Schip, lading en vracht in één hand
indien geen omslag in averij grosse plaatsvindt, omdat schip, lading
en vracht of enige van deze belangen in één hand zijn, wordt
gehandeld alsof tussen de in één hand zijnde belangen wel een
omslag in averij grosse zou zijn vastgesteld overeenkomstig de
York-Antwerp Rules 1974 (gewijzigd 1990), de Rijnregelen I.V.R. 1979
of het toepasselijke recht van de plaats waar de reis wordt
beëindigd;
d Averij grosse depots
1 indien verzekerde tot zekerheid van de betaling van de bijdrage in
averij grosse of kosten uitsluitend ten laste van de lading
komende, verplicht is een bedrag te storten, is verzekeraar, indien
de bijdrage in averij grosse of genoemde kosten te zijner laste
komt, gehouden aan verzekerde tegen afgifte van het bewijs van
storting het daarin vermelde bedrag te vergoeden met
inachtneming van het onder artikel 2.3 d.4 bepaalde;
2 de rechten uit de storting dienen door verzekerde aan
verzekeraar te worden overgedragen;
3 de betaling van het onder artikel 2.3 d.1 bedoelde bedrag aan
verzekerde door verzekeraar ontheft laatstgenoemde niet van
zijn verplichting tot vergoeding van hetgeen verzekerde in averij
grosse mocht hebben bij te dragen, indien de onder artikel 2.3 d.1
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2.4

2.5

2.6

2.7

vermelde storting tot dekking van bedoelde bijdragen
onvoldoende mocht zijn of geheel of ten dele buiten de schuld
van verzekerde teniet mocht gaan;
4 bij de berekening van het door verzekeraar in gevolge artikel 2.3 d.1
te vergoeden bedrag zal het in artikel 2.3.b bepaalde toepassing
vinden, met dien verstande dat voor de aldaar genoemde
dragende waarde van de zaken de door verzekerde aan de
dispacheur opgegeven waarde in de plaats treedt;
5 mocht na het verbindend worden van de dispache blijken, dat de
dragende waarde van de zaken van de opgegeven waarde
verschilt, dan zal door verzekeraar het wegens averij grosse
verschuldigde worden vastgesteld overeenkomstig artikel 2.3.b
met inachtneming van de dragende waarde;
Aanvang en einde van de reis
a Het risico voor verzekeraar gaat in op het moment waarop de zaken
tot het aanvangen van de verzekerde reis gereedliggende in het
pakhuis of opslagplaats worden opgenomen of op een daarmede
vergelijkbare wijze worden weggevoerd om in directe aansluiting
daarop de verzekerde reis aan te vangen.
b Het risico blijft gedurende het normale verloop van de reis
ononderbroken doorlopen en eindigt op het moment waarop de
zaken zijn aangekomen op de plaats van bestemming, op de plaats
in het pakhuis of de opslagplaats die de ontvanger daarvoor heeft
bestemd.
c Het bepaalde in dit artikel geldt alleen dan indien verzekerde de
zaken op de normale of op de met verzekeraar overeengekomen
wijze doet vervoeren en dit plaatsvindt binnen het op het polisblad
vermelde geografische dekkingsgebied.
d Ten aanzien van zaken bestemd voor verzekeringnemer die
geleverd worden op F.C.A., F.A.S., F.O.B of C.F.R. (Incoterms 2000,
www.iccwbo.org/incoterms/) of gelijksoortige leveringscondities zal door verzekeraar op deze leveringscondities geen
beroep worden gedaan.
Onderbreking van de reis
Het in artikel 2.4 bepaalde blijft gelden, ook in geval van:
a onderbreking van het vervoer;
b verandering van koers, reis- of vervoermiddel;
c verlenging van de reis;
d overschrijding van het op het polisblad genoemde geografische
dekkingsgebied.
Een en ander door omstandigheden buiten de macht van verzekerde,
met dien verstande dat, indien het risico voor verzekeraar wordt
verzwaard, verzekeraar tot een passende premieaanpassing
gerechtigd is, tenzij deze omstandigheden het gevolg zijn van een
gevaar waartegen verzekerd is. Een en ander met inachtneming van
het in artikel 2.7 bepaalde.
Tussentijdse beëindiging van de reis door verzekerde
Wanneer, nadat het risico voor verzekeraar is ingegaan, de verzekerde:
a de reis van de zaken afbreekt voordat de zaken hun plaats van
bestemming hebben bereikt, of
b de zaken, voordat deze de plaats hebben bereikt waar volgens
artikel 2.4 het risico zou eindigen, naar een andere plaats buiten het
op het polisblad vermelde geografische dekkingsgebied doet
verzenden, eindigt het risico voor verzekeraar, na afloop van 15
dagen na aankomst van de zaken op de plaats waar de reis wordt
afgebroken of veranderd of zoveel eerder als:
c de zaken zijn verkocht en in deze plaats aan de koper(s) zijn
afgeleverd, of
d het vervoer van de zaken naar die andere bestemming een aanvang
neemt, of
e de zaken door of in opdracht van of namens verzekerde worden
opgeslagen of behandeld voor distributie of anderszins.
Indien de lossing of aflevering ten gevolge van een door verzekerde
te bewijzen wettige verhindering mocht zijn vertraagd, wordt de
termijn van maximaal 15 dagen hierboven genoemd voor de duur
van deze verhindering geschorst, echter met inachtneming van het
bepaalde in artikel 2.7.
Einde risico voor en na lossing
Indien het vervoer geheel of gedeeltelijk per zeeschip of luchtvaartuig plaatsvindt, eindigt het risico voor verzekeraar, indien dit
althans ingevolge andere bepalingen van deze polis niet reeds op een
vroeger tijdstip geëindigd was, in ieder geval:
ten aanzien van zeevervoer:
a vóór lossing, na afloop van zestig dagen na aankomst van het
zeeschip in de uiteindelijke haven van lossing, welke periode

aanvangt om 24.00 uur van de dag van aankomst. Onder
‘aankomst’ van het zeeschip wordt verstaan het moment waarop
het zeeschip het anker heeft laten vallen, is gemeerd of op andere
wijze heeft vastgemaakt aan een ligplaats of andere plaats, binnen
het gebied dat valt onder de jurisdictie van de Havenautoriteiten. In
het geval dat zulk een ligplaats of andere plaats niet beschikbaar is,
dient onder aankomst te worden verstaan het moment waarop het
zeeschip voor de eerste maal het anker laat vallen, meert of op
andere wijze vastmaakt, hetzij in hetzij bij de haven of de plaats
waar de zaken gelost moeten worden;
b na lossing, na afloop van zestig dagen na lossing van de zaken uit het
zeeschip in de uiteindelijke haven van lossing;
ten aanzien van luchtvervoer:
c na afloop van dertig dagen na lossing van de zaken uit het
luchtvaartuig op de uiteindelijke luchthaven.
2.8 Abandonnement
De zaken kunnen of mogen niet aan verzekeraar worden
geabandonneerd.
2.9 Retourzendingen
Indien de zaken worden teruggezonden verleent verzekeraar
gedurende het retourtransport van zaken zoals vermeld op het
polisblad, die al dan niet verzekerd zijn geweest onder de polis voor de
heenreis, dekking overeenkomstig deze verzekeringsvoorwaarden.
2.10 Vervoer en opslag
Indien verzekerde vervoer en opslag (waaronder ook begrepen wordt
physical distribution) doet geschieden op condities zoals deze voor
dat vervoer en die opslag in het normale verkeer gebezigd worden, zal
verzekeraar aan de aanvaarding van die condities noch een vordering
op noch een verweer tegen verzekerde ontlenen.
2.11 Vordering op grond van de ‘both to blame’ aanvaringsclausule
Indien in het connossement de zogenaamde ‘both to blame’
aanvaringsclausule voorkomt, dan zal verzekeraar opkomen voor de
financiële gevolgen van een vordering, die op grond van deze
aanvaringsclausule tegen verzekerde mocht worden ingesteld.
In geval onder deze clausule door de rederij een vordering tegen
verzekerde wordt ingesteld, moet verzekeraar hiervan onmiddellijk in
kennis worden gesteld, terwijl deze het recht heeft deze vordering op
zijn kosten, zonodig in rechte, te bestrijden.
2.12 Tijdingloosheid
Indien na verloop van een redelijke termijn geen bericht is ontvangen
omtrent het vervoermiddel dat de zaken vervoert, wordt
aangenomen dat deze verloren zijn gegaan, mits de verzekerde een
schriftelijke verklaring van de vervoerder overlegt waaruit deze
tijdingloosheid blijkt.

3
3.1

3.2

3.3

Uitsluitingen
Uitgesloten zijn verlies van en materiële schade aan de zaken en
kosten:
Enig gebrek
a door enig gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur van de
zaken zelf onmiddellijk voort spruitende.
Deze uitsluiting is niet van toepassing:
1 ten aanzien van brand, explosie en zelfontbranding;
2 indien verzekerde bewijst dat een en ander is veroorzaakt door
een van buiten aankomend onheil;
b door ongeschiktheid van de verpakking van de zaken, voor zover
verzekeringnemer en/of zijn ondergeschikten van deze
ongeschiktheid bij aanvang van de verzekerde reis op de hoogte
waren of redelijkerwijze op de hoogte hadden kunnen zijn;
c door usantiële indroging, spillage en gewichtsverlies van de zaken;
Vertraging
door vertraging.
Verzekeraar vergoedt wel verlies van en materiële schade aan de
zaken en de kosten zoals bedoeld in artikel 2.1 van deze
verzekeringsvoorwaarden indien verzekerde bewijst dat de vertraging
is veroorzaakt door een van buiten aankomend onheil waarbij tevens
het vervoermiddel dat de zaken vervoert is beschadigd;
Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van
verzekerde;
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3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

Insolvabiliteit
als gevolg van insolvabiliteit of wanbetaling van de:
a vervoerder;
b eigenaren, reder, bevrachter, charterer, of exploitant van het
vervoermiddel;
c bewaarnemer, voor zover verzekeringnemer en/of zijn
ondergeschikten van de insolvabiliteit bij aanvang van de
verzekerde reis op de hoogte waren of redelijkerwijze op de hoogte
hadden kunnen zijn;
Onzeewaardigheid of ondeugdelijkheid van het vervoermiddel
door onzeewaardigheid of ondeugdelijkheid van het vervoermiddel, waaronder ook begrepen containers, trailers, aanhangers en
dergelijke, voor zover verzekerde en/of zijn ondergeschikten hiervan
bij aanvang van de verzekerde reis op de hoogte waren of
redelijkerwijze op de hoogte hadden kunnen zijn;
Niet usantiële deklading
door zeewater of door het overboord werpen of spoelen van zaken
die bovendeks aan boord van een zeegaand schip zijn geladen, tenzij
de deklading usantieel is of verzekerde aannemelijk maakt dat de
zaken zonder zijn toestemming bovendeks zijn geladen.
Toestemming tot bovendeks laden zal niet worden aangenomen
uitsluitend op grond van het doen vervoeren op de conditie dat de
vervoerder op- of onderdeks mag stuwen of een soortgelijke conditie;
Handelsverbod
waarop bij het begin van het vervoer enig nationaal of internationaal
handelsverbod van toepassing is;
Atoomkernreactie
veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door
radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en
gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische,
wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire)
beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven
vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor de vervaardiging,
gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder
‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van deWet
Aansprakelijkheid kernongevallen (staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan
boord van een schip. Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag
een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt deze
uitsluiting geen toepassing;
Oorlogs- en stakersrisico
door oorlogs- en stakersrisico.
a Onder oorlogsrisico wordt verstaan:
1 oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog,
revolutie en opstand;
2 uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo’s, mijnen,
bommen en dergelijke oorlogswerktuigen ook indien de schade in
vredestijd is ontstaan;
3 neming en aanhouding op last van hogerhand.
b Onder stakersrisico wordt verstaan:
1 gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van
werknemers en arbeidsonlusten;
2 gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen;
3 oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden, een en ander
voor zover niet vallende onder oorlogsrisico.
c In geval van oorlogs- of stakersrisico aan zaken, aan het
vervoermiddel waarin zij zich bevinden of aan beide overkomen,
vervalt de verzekering niet en wordt de vergoedingsplicht van
verzekeraar noch opgeheven noch beperkt, onverschillig of deze
verzekering al dan niet tegen enige vorm van oorlogs- of
stakersrisico dekking geeft.
d Evenmin vervalt de verzekering of wordt de vergoedingsplicht van
verzekeraar opgeheven of beperkt door het verrichten of nalaten
van enige handeling door of vanwege verzekerde of enige derde,
indien het verrichten of het nalaten van die handeling plaatsvindt
als gevolg van bedoeld oorlogs- of stakersrisico, of uit vrees
daarvoor.
e De vergoedingsplicht van verzekeraar eindigt in ieder geval na de
verbeurdverklaring, prijsverklaring, requisitie van eigendom,
onteigening of soortgelijke handelingen verricht door of in opdracht
van enige militaire of burgerlijke Nederlandse of vreemde overheid,
dan wel door of in opdracht van een orgaan van zodanige

Nederlandse of vreemde overheid.
f Het bepaalde in dit artikel heeft voorrang boven hetgeen enige
afwijkende wettelijke regeling mocht bepalen;
3.10 Storing/ontregeling
door storing of ontregeling van machines en apparatuur zonder dat
door een gedekte gebeurtenis materiële schade aan de machines of
apparatuur is ontstaan;
3.11 Ligdagen
van ligdagen en overwintering, ook al zouden deze als bijdrage in averij
grosse in de zin van artikel 2.3 van deze verzekeringsvoor-waarden kunnen worden, tenzij deze onkosten ook volgens de
York-Antwerp Rules 1974 (gewijzigd 1990) of de Rijnregelen I.V.R. 1979
als averij grosse kunnen worden aangemerkt.
3.12 Terrorisme
als gevolg van terrorisme. Onder terrorisme wordt verstaan:
gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag
of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende
aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend en/of materiële
schade ontstaat (dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast) waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan
niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd
met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze doelen te
verwezenlijken.

4

4.1

4.2

Schade

Verplichtingen na schade
Verzekerde is verplicht
a zodra hij op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die
voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden die gebeurtenis
zo spoedig mogelijk te melden;
b binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle inlichtingen en
bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar van belang zijn
om zijn uitkeringsplicht te beoordelen;
c zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de
belangen van verzekeraar zou kunnen schaden;
d een bemerking te maken op de vervoersdocumenten als de zaken
beschadigd of incompleet worden afgeleverd;
e om de vervoerder of de rederij of de bevrachter of diens agenten of
bewaarnemers of andere aansprakelijke derden schriftelijk
aansprakelijk te stellen voor de beschadigde en/of niet uitlevering
van de zaken;
f bij (poging tot) diefstal, verduistering, vermissing of enig ander
strafbaar feit zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie en
schriftelijk bewijs hiervan over te leggen aan verzekeraar;
g verzekeraar desgevraagd te machtigen alle door hem noodzakelijk
geachte acties in naam van verzekerde te voeren;
h aanspraken op schadevergoeding die verzekerde met betrekking
tot het object tegen derden verkregen mocht hebben desgevraagd
aan verzekeraar over te dragen.
i Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
verzekerde een of meer van bovenstaande verplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft
geschaad. Elk recht op uitkering komt te vervallen indien verzekerde
de hiervoor onder a en b genoemde verplichtingen niet is
nagekomen met de opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de
misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
Beredding
a Zodra de verzekerde van de verwezenlijking van het risico of het
ophanden zijn ervan op de hoogte is, of behoort te zijn, is hij,
naarmate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht binnen redelijke
grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of
vermindering van schade kunnen leiden.
b De verzekeraar vergoedt de kosten van maatregelen die tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege verzekerde
worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk
dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor - indien
gevallen - de verzekering dekking biedt, of om die schade te
beperken.
c Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter
voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957
BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft geschaad.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Melding van een schade
In geval van schade dient verzekerde zich te wenden tot:
a bij schade in Nederland:
verzekeraar;
b bij schade elders:
de in de polis of certificaat genoemde deskundige of de
dichtstbijzijnde Lloyd’s Agent. Indien geen deskundige als hiervoor
genoemd aanwezig is tot een andere te goeder naam en faam
bekend staande deskundige. Het honorarium en de onkosten van
de deskundige of agent moeten door verzekerde worden betaald,
doch worden door verzekeraar aan verzekerde vergoed indien de
schade onder de verzekering valt. Deskundigen dan wel agenten zijn
niet persoonlijk aansprakelijk voor betaling van enige claim voor
verlies of schade onder deze polis en zijn zonder uitdrukkelijke
opdracht van verzekeraar niet bevoegd deze te vertegenwoordigen
in gerechtelijke procedures.
Over te leggen documenten
Verzekerde dient bij het indienen van de claim alle beschikbare
stukken over te leggen, waaronder:
a originele polis of origineel certificaat, indien een dergelijk document
onder deze polis afzonderlijk is afgegeven;
b factuur, specificatie en/of paklijsten;
c vervoerbewijs (vrachtbrief, cognossement en/of airwaybill);
d lossingsrapport, weegbriefjes, tellijsten en dergelijke;
e correspondentie met de vervoerder of de rederij of de bevrachter
of diens agenten of bewaarnemers of andere aansprakelijke derden
waaruit blijkt dat deze aansprakelijk gesteld is/zijn voor de ontstane
schade;
f expertiserapport of enig ander document waarin de omvang en
oorzaak van de schade is vermeld.
Basis schadevergoeding
In geval van een schade zal als basis van de schadevergoeding
worden aangehouden:
a bij geheel respectievelijk gedeeltelijk verlies:
de verzekerde waarde respectievelijk een pro rata gedeelte daarvan
verminderd met de eventuele bespaarde kosten.
b bij beschadiging:
1 Reparatie
indien reparatie mogelijk is, vergoedt verzekeraar de
reparatiekosten. Ingeval de reparatie de eventuele
waardevermindering van de zaken niet geheel opheft, dan
vergoedt verzekeraar tevens de overblijvende waardevermindering. Op het aldus verkregen bedrag worden de
eventuele bespaarde kosten in mindering gebracht.
2 Geen reparatie
ingeval reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten plus de
eventuele overblijvende waardevermindering de verzekerde
waarde van beschadigde zaken overschrijdt zal,
n indien de zaken op de bestemmingsplaats zijn aangekomen, de
schade worden uitgedrukt in een percentage van de gezonde
waarde van de zaken op de bestemmingsplaats. Dit percentage
wordt geslagen over de verzekerde waarde van het beschadigde
deel van de zaken. Op het aldus verkregen bedrag worden de
eventuele bespaarde kosten in mindering gebracht;
n indien de verzekerde reis een einde neemt op een andere plaats
dan de bestemmingsplaats, de schade worden vastgesteld op
basis van de verzekerde waarde respectievelijk het pro rata
gedeelte daarvan. Op het aldus verkregen bedrag worden de
opbrengst van de beschadigde zaken en de eventuele bespaarde
kosten in mindering gebracht.
De schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat bij
verlies zou zijn betaald.
Vaststelling schadebedrag bij zaken
van verschillende soort of waarde
Bij zaken van verschillende soort of waarde zal de verzekerde waarde
per soort worden berekend door de totale verzekerde waarde te
verdelen naar de verhouding van de factuurwaarde van de zaken. Bij
het ontbreken van een factuurwaarde zal daarvoor worden genomen
de gezonde marktwaarde ter bestemmingsplaats.
Maximum bedragen
a Maximum bedrag per vervoermiddel
1 Indien de waarde van de zaken per één en hetzelfde
vervoermiddel het op het polisblad genoemde maximum bedrag
per vervoermiddel overschrijdt, zal verzekeraar het verlies van en
de materiële schade aan de zaken vergoeden in verhouding van

het maximum bedrag per vervoermiddel tot de volle waarde van
de zaken.
2 Bij vervoer van zaken per:
n vrachtautocombinatie, worden de vrachtauto en de aanhanger
ieder als afzonderlijk vervoermiddel beschouwd;
n spoor, wordt iedere wagon of een daarop of daarin vervoerd
wordend vervoermiddel als afzonderlijk vervoermiddel
beschouwd;
n ferry/roroschepen, wordt ieder daarmee vervoerd wordend
vervoermiddel, met inachtneming van het bovenstaande, als
afzonderlijk vervoermiddel beschouwd;
n andere vervoermiddelen, wordt ieder ander gekoppeld
vervoermiddel als één afzonderlijk vervoermiddel beschouwd.
Per gebeurtenis vergoedt verzekeraar met inachtneming van het
onder 4.7.a.1 bepaalde maximaal driemaal het op het polisblad
genoemde maximum bedrag per vervoermiddel.
b Dekking boven het maximum bedrag per vervoermiddel Indien
verzekerde naast zijn recht op vergoeding van verlies van en
materiële schade aan de zaken bovendien recht heeft op
vergoeding van bijdrage in averij grosse en van de kosten bedoeld in
artikel 2.1.b van deze verzekeringsvoorwaarden worden deze
bedragen vergoed, zonodig boven de verzekerde waarde van de
zaken. Bij gebruik van de Engelse Institute Cargo Clauses vindt deze
regeling analoge toepassing.
c Maximum bedrag per locatie
1 Voor verlies van of materiële schade aan de zaken ontstaan in of
op enige locatie niet zijnde een vervoermiddel, gedurende de
verzekerde reis, zal verzekeraar per gebeurtenis tot ten hoogste
het op het polisblad genoemde bedrag per vervoermiddel op premier risque basis vergoeden.
2 Indien in of op enige locatie zich meerdere onder deze polis
gedekte zendingen zaken bevinden dan zal in geval van verlies van
of materiële schade aan de zaken, verzekeraar maximaal
driemaal het op het polisblad genoemde bedrag per vervoermiddel op premier risque basis vergoeden.
d Dekking boven het maximum bedrag per locatie
Indien verzekerde naast zijn recht op vergoeding van verlies van en
materiële schade aan de zaken bovendien recht heeft op
vergoeding van de kosten bedoeld in artikel 2.1.b van deze
verzekeringsvoor-waarden worden deze bedragen, zonodig boven
de verzekerde waarde van de zaken, door verzekeraar vergoed. Bij
gebruik van de Engelse Institute Cargo Clauses vindt deze regeling
analoge toepassing.
e Waardevaststelling
1 Voor handelszaken:
n voor de door verzekerde, nog niet verkochte zaken: de waarde
volgens de inkoopfactuur, verhoogd met de niet in deze factuur
begrepen kosten en imaginaire winst. De imaginaire winst wordt
beperkt tot het gebruikelijke percentage met een maximum van
25% van de waarde volgens de inkoopfactuur;
n voor de door verzekerde verkochte zaken: de waarde volgens de
verkoopfactuur, verhoogd met de niet in deze factuur begrepen
kosten.
2 Voor andere zaken:
de gezonde marktwaarde op de plaats van afzending, verhoogd
met de eventuele kosten.
3 Bij Goederencontract Declaratie:
ten aanzien van transporten die vallen onder Goederencontract Declaratie de door verzekeringnemer in het declaratieregister gedeclareerde waarde van de zaken. Ingeval van schade,
voordat de declaratie heeft plaatsgevonden, zal als waarde
worden aangenomen het bedrag dat verzekeringnemer onder normale omstandigheden zou hebben
gedeclareerd. De samenstelling van de gedeclareerde waarde
dient plaats te vinden overeenkomstig de artikelen 4.7.e.1 en 2.
f Andere valuta’s
Voor transporten van en naar plaatsen buiten Nederland geldt de
verzekerde waarde tevens voor het equivalent in een andere valuta
dan de euro. Als omrekeningskoers zal worden aangehouden die,
geldend op de dag van afzending van de zaken.
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4.8

4.9

Opschorting schadebetaling en renteloze lening
Verzekeraar is altijd gerechtigd indien dit hem om redenen van
verhaal op derden wenselijk voorkomt, betaling op te schorten totdat
het verhaal is afgewikkeld. Indien verzekerde dit verlangt, zal
verzekeraar aan verzekerde een renteloze lening verschaffen tot het
bedrag dat bij afwikkeling van de schade zou moeten worden voldaan.
Wanneer verzekeraar deze lening terugvordert is verzekerde
gerechtigd zijn vordering uit de verzekering hiermede te
compenseren. Indien verzekerde een renteloze lening als hiervoor
bedoeld heeft ontvangen, kan de vordering van verzekerde op
verzekeraar niet gecedeerd of vervangen worden of welke overdracht
of overgang dan ook.
Verjaring
a Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een
uitkering verjaart door verloop van drie jaren na aanvang van de dag,
volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de
opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. Niettemin verjaart de
rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid niet voordat
zes maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de
verzekering dekking verleent, binnen de voor deze geldende
verjarings- of vervaltermijn is ingesteld.
b Een verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling,
waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe
verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag,
volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent,
hetzij bij aangetekende brief ondubbelzinnig heeft medegedeeld de
aanspraak af te wijzen onder eveneens ondubbelzinnige vermelding
van het onder c vermelde gevolg.
c Ingeval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door verloop van
zes maanden.

5

Premie
Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent de premie wordt
verwezen naar de Algemene voorwaarden en Goederencontract.

6

6.1

7

7.1

8

Wijzigingen

Wijzigingen van premie en/of voorwaarden
Verzekeraar heeft het recht telkens bij ingang van een nieuwe
contractstermijn de premie en/of voorwaarden te herzien. Wanneer
verzekeraar van dit recht gebruik maakt, deelt hij dit aan de
verzekeringnemer, uiterlijk één maand vóór de contractsvervaldatum mede. Indien op de contractsvervaldatum geen
overeenstemming is bereikt over de nieuwe premie en/of
voorwaarden, geldt de verzekering op die datum als opgezegd.
Het hierboven bepaalde laat onverlet het recht van verzekeraar de
verzekering te beëindigen als vermeld in artikel 7 van de Algemene
verzekeringsvoorwaarden, verzekeringsvoorwaarden en (indien van
toepassing) artikel 5 van de aanvullende goederendekking ‘Oorlogsen stakersrisico’ (GOS).

Duur en einde van de verzekering

Inloop- en uitlooprisico
a Zaken waarvan het transport is aangevangen vóór de ingangsdatum
van de verzekering zijn niet verzekerd.
b Zendingen, waarvan het risico is aangevangen vóór of op de dag van
beëindiging van de verzekering, blijven verzekerd.

Slotbepalingen
Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent slotbepalingen
wordt verwezen naar de Algemene voorwaarden.

28

Goederendekking Beperkt GBV08
Verzekeringsvoorwaarden
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

2.1

Let op
Het bepaalde in artikel 8.5 ‘Beperking terrorismerisico’ van de
Algemene Voorwaarden is op deze goederendekking niet van
toepassing, tenzij de Aanvullende goederendekking ‘Oorlogs-en
stakersrisico’ deel uit maakt van deze verzekering.
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2.2

Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebeurtenis
elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende
voorvallen, waarbij schade is ontstaan;
Verzekerde
a verzekeringnemer of;
b een ander wiens belang verzekeringnemer, overeenkomstig de
overeengekomen leveringsconditie, op zich heeft genomen te
verzekeren of;
c een ander als zodanig op het polisblad genoemde persoon;
Zaken
de op het polisblad genoemde zaken en andere zaken van gelijke
soort of aard, met inbegrip van de verpakking daarvan. Hiervan zijn
uitdrukkelijk uitgesloten: monstercollecties alsmede zaken bestemd
voor tentoonstellingen, beurzen en dergelijke.

Dekking en verzekerde reis
Verzekeraar vergoedt met inachtneming van het gestelde in de
Algemene voorwaarden en andere op het polisblad van toepassing
verklaarde verzekeringsvoorwaarden en bepalingen, alsmede de
uitsluitingen genoemd in artikel 3 van deze verzekeringsvoorwaarden:

2.3

Verlies, schade en kosten
a Verlies en materiële schade
Verlies van en materiële schade aan de zaken uitsluitend indien
door verzekerde wordt aangetoond dat:
1 het vaartuig waarin of waarop de zaken zich bevinden
n in brand is geraakt;
n is gestrand of gezonken;
n in aanvaring of aanraking is gekomen met ijs of enig ander
voorwerp dan water;
2 het vervoermiddel (anders dan een vaartuig) waarop of waarin de
zaken zich bevinden een ongeval is overkomen of in brand is
geraakt, mits redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de
gebeurtenis naar zijn aard en omvang het verlies van en de
schade aan de zaken heeft veroorzaakt;
3 het verlies en de schade het gevolg zijn van:
n brand of ontploffing;
n aardbeving, vulkanische uitbarsting en blikseminslag;
n het vallen van de zaken (bulklading hieronder niet
inbegrepen) of een deel daarvan tijdens het laden of lossen;
n het overboord werpen of spoelen of op andere wijze te water
geraken van de zaken of een deel daarvan;
n het lossen van de zaken uit nood of in een noodhaven en het
opnieuw laden van die zaken;
n diefstal, verduistering, vermissing, zoekraken en niet
uitlevering van gehele colli;
b Kosten
1 kosten ter voorkoming en vermindering
n kosten zoals bedoeld in artikel 7:957 BW;
n indien verzekerde in een situatie zoals bedoeld in artikel
7:957 BW op geld waardeerbare opofferingen doet, zullen
deze door verzekeraar worden beschouwd als onkosten
volgens artikel 7:957 BW;
n ingeval van lossing uit nood uit hoofde van een gedekt gevaar
worden ook de kosten van lossing, opslag en herlading,
alsmede de extra kosten van verder vervoer door verzekeraar
vergoed.
2 opruimingskosten
de kosten van opruiming tengevolge van een gedekte schade
indien verzekerde hiertoe wordt verplicht.
Deze kosten worden vergoed tot maximaal e 12.500,00 premier
risque per gebeurtenis. Van deze dekking zijn uitgesloten alle
vorderingen met betrekking tot bodem-, lucht- en waterverontreiniging.
Waardevermindering door schade aan de verpakking
a In geval van vermindering van de waarde van de zaken uitsluitend
ten gevolge van een gedekte schade aan of verlies van de
verpakking, daaronder begrepen het materiaal gebruikt voor de
aanduiding van merk en soort, zullen de kosten van herstel van
deze verpakking voor rekening van verzekeraar zijn.
b Indien herstel niet mogelijk is of de kosten daarvan bovenbedoelde
waardevermindering te boven gaan, vergoedt verzekeraar de
waardevermindering. Mocht het herstel de waardevermindering
niet geheel opheffen dan vergoedt verzekeraar de overblijvende
waardevermindering.
Averij grosse
a Bijdrage
Vergoed wordt de bijdrage in averij grosse, waarmede de verzekerde
zaken ingevolge de Nederlandse of een buitenlandse wet of de
bepalingen van het vervoerscontract mochten worden belast, een
en ander met terzijdestelling van artikel 3.1 van deze verzekeringsvoorwaarden;
b Verzekerde waarde lager dan dragende waarde
indien de verzekerde waarde lager is dan de in de dispache
vastgestelde dragende waarde of de in de depotkwitantie vermelde
waarde, is verzekeraar slechts naar evenredigheid tot vergoeding
van de bijdrage in averij grosse verplicht. Bij deze berekening wordt
averij particulier, welke bij het vaststellen van die waarde in aanmerking
is genomen en tevens door verzekeraar moet worden vergoed, van
de verzekerde waarde afgetrokken;
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c Schip, lading en vracht in één hand
Indien geen omslag in averij grosse plaatsvindt, omdat schip, lading
en vracht of enige van deze belangen in één hand zijn, wordt
gehandeld alsof tussen de in één hand zijnde belangen wel een
omslag in averij grosse zou zijn vastgesteld overeenkomstig de
York-Antwerp Rules 1974 (gewijzigd 1990), de Rijnregelen I.V.R. 1979
of het toepasselijke recht van de plaats waar de reis wordt
beëindigd;
d Averij grosse depots
1 indien verzekerde tot zekerheid van de betaling van de bijdrage in
averij grosse of kosten uitsluitend ten laste van de lading
komende, verplicht is een bedrag te storten, is verzekeraar, indien
de bijdrage in averij grosse of genoemde kosten te zijner laste
komt, gehouden aan verzekerde tegen afgifte van het bewijs van
storting het daarin vermelde bedrag te vergoeden met
inachtneming van het onder artikel 2.3 d.4 bepaalde;
2 de rechten uit de storting dienen door verzekerde aan
verzekeraar te worden overgedragen;
3 de betaling van het onder artikel 2.3 d.1 bedoelde bedrag aan
verzekerde door verzekeraar ontheft laatstgenoemde niet van
zijn verplichting tot vergoeding van hetgeen verzekerde in averij
grosse mocht hebben bij te dragen, indien de onder artikel 2.3 d.1
vermelde storting tot dekking van bedoelde bijdragen
onvoldoende mocht zijn of geheel of ten dele buiten de schuld
van verzekerde teniet mocht gaan;
4 bij de berekening van het door verzekeraar in gevolge artikel 2.3 d.1
te vergoeden bedrag zal het in artikel 2.3.b bepaalde toepassing
vinden, met dien verstande dat voor de aldaar genoemde
dragende waarde van de zaken de door verzekerde aan de
dispacheur opgegeven waarde in de plaats treedt;
5 mocht na het verbindend worden van de dispache blijken, dat de
dragende waarde van de zaken van de opgegeven waarde
verschilt, dan zal door verzekeraar het wegens averij grosse
verschuldigde worden vastgesteld overeenkomstig artikel 2.3.b
met inachtneming van de dragende waarde;
Aanvang en einde van de reis
a Het risico voor verzekeraar gaat in op het moment waarop de zaken
tot het aanvangen van de verzekerde reis gereedliggende in het
pakhuis of opslagplaats worden opgenomen of op een daarmede
vergelijkbare wijze worden weggevoerd om in directe aansluiting
daarop de verzekerde reis aan te vangen.
b Het risico blijft gedurende het normale verloop van de reis
ononderbroken doorlopen en eindigt op het moment waarop de
zaken zijn aangekomen op de plaats van bestemming, op de plaats
in het pakhuis of de opslagplaats die de ontvanger daarvoor heeft
bestemd.
c Het bepaalde in dit artikel geldt alleen dan indien verzekerde de
zaken op de normale of op de met verzekeraar overeengekomen
wijze doet vervoeren en dit plaatsvindt binnen het op het polisblad
vermelde geografische dekkingsgebied.
d Ten aanzien van zaken bestemd voor verzekeringnemer die
geleverd worden op F.C.A., F.A.S., F.O.B of C.F.R. (Incoterms 2000,
www.iccwbo.org/incoterms/) of gelijksoortige leveringscondities zal
door verzekeraar op deze leveringscondities geen beroep worden
gedaan.
Onderbreking van de reis
Het in artikel 2.4 bepaalde blijft gelden, ook in geval van:
a onderbreking van het vervoer;
b verandering van koers, reis- of vervoermiddel;
c verlenging van de reis;
d overschrijding van het op het polisblad genoemde geografische
dekkingsgebied.
Een en ander door omstandigheden buiten de macht van verzekerde,
met dien verstande dat, indien het risico voor verzekeraar wordt
verzwaard, verzekeraar tot een passende premieaanpassing
gerechtigd is, tenzij deze omstandigheden het gevolg zijn van een
gevaar waartegen verzekerd is. Een en ander met inachtneming van
het in artikel 2.7 bepaalde.
Tussentijdse beëindiging van de reis door verzekerde
Wanneer, nadat het risico voor verzekeraar is ingegaan, de verzekerde:
a de reis van de zaken afbreekt voordat de zaken hun plaats van
bestemming hebben bereikt, of
b de zaken, voordat deze de plaats hebben bereikt waar volgens
artikel 2.4 het risico zou eindigen, naar een andere plaats buiten het
op het polisblad vermelde geografische dekkingsgebied doet

verzenden, eindigt het risico voor verzekeraar, na afloop van vijftien
dagen na aankomst van de zaken op de plaats waar de reis wordt
afgebroken of veranderd of zoveel eerder als:
c de zaken zijn verkocht en in deze plaats aan de koper(s) zijn
afgeleverd, of
d het vervoer van de zaken naar die andere bestemming een aanvang
neemt, of
e de zaken door of in opdracht van of namens verzekerde worden
opgeslagen of behandeld voor distributie of anderszins.
Indien de lossing of aflevering ten gevolge van een door verzekerde te
bewijzen wettige verhindering mocht zijn vertraagd, wordt de termijn
van maximaal vijftien dagen hierboven genoemd voor de duur van
deze verhindering geschorst, echter met inachtneming van het
bepaalde in artikel 2.7.
2.7 Einde risico voor en na lossing
Indien het vervoer geheel of gedeeltelijk per zeeschip of luchtvaartuig
plaatsvindt, eindigt het risico voor verzekeraar, indien dit althans
ingevolge andere bepalingen van deze polis niet reeds op een vroeger
tijdstip geëindigd was, in ieder geval:
ten aanzien van zeevervoer:
a vóór lossing, na afloop van zestig dagen na aankomst van het zeeschip in de uiteindelijke haven van lossing, welke periode aanvangt om
24.00 uur van de dag van aankomst. Onder ‘aankomst’ van het
zeeschip wordt verstaan het moment waarop het zeeschip het
anker heeft laten vallen, is gemeerd of op andere wijze heeft
vastgemaakt aan een ligplaats of andere plaats, binnen het gebied
dat valt onder de jurisdictie van de Havenautoriteiten. In het geval
dat zulk een ligplaats of andere plaats niet beschikbaar is, dient
onder aankomst te worden verstaan het moment waarop het
zeeschip voor de eerste maal het anker laat vallen, meert of op
andere wijze vastmaakt, hetzij in hetzij bij de haven of de plaats
waar de zaken gelost moeten worden;
b na lossing, na afloop van 60 dagen na lossing van de zaken uit het
zeeschip in de uiteindelijke haven van lossing;
ten aanzien van luchtvervoer:
c na afloop van dertig dagen na lossing van de zaken uit het
luchtvaartuig op de uiteindelijke luchthaven.
2.8 Abandonnement
De zaken kunnen of mogen niet aan verzekeraar worden
geabandonneerd.
2.9 Retourzendingen
Indien de zaken worden teruggezonden verleent verzekeraar
gedurende het retourtransport van zaken zoals vermeld op het
polisblad, die al dan niet verzekerd zijn geweest onder de polis voor de
heenreis, dekking overeenkomstig deze verzekeringsvoorwaarden.
2.10 Vervoer en opslag
Indien verzekerde vervoer en opslag (waaronder ook begrepen wordt
physical distribution) doet geschieden op condities zoals deze voor
dat vervoer en die opslag in het normale verkeer gebezigd worden, zal
verzekeraar aan de aanvaarding van die condities noch een vordering
op noch een verweer tegen verzekerde ontlenen.
2.11 Vordering op grond van de ‘both to blame’ aanvaringsclausule
Indien in het connossement de zogenaamde ‘both to blame’
aanvaringsclausule voorkomt, dan zal verzekeraar opkomen voor de
financiële gevolgen van een vordering, die op grond van deze
aanvaringsclausule tegen verzekerde mocht worden ingesteld. In
geval onder deze clausule door de rederij een vordering tegen
verzekerde wordt ingesteld, moet verzekeraar hiervan onmiddellijk in
kennis worden gesteld, terwijl deze het recht heeft deze vordering op
zijn kosten, zonodig in rechte, te bestrijden.
2.12 Tijdingloosheid
Indien na verloop van een redelijke termijn geen bericht is ontvangen
omtrent het vervoermiddel dat de zaken vervoert, wordt
aangenomen dat deze verloren zijn gegaan, mits de verzekerde een
schriftelijke verklaring van de vervoerder overlegt waaruit deze
tijdingloosheid blijkt.
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Uitsluitingen
Uitgesloten zijn verlies van en materiële schade aan de zaken en
kosten:
Enig gebrek
a door enig gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur van de
zaken zelf onmiddellijk voort spruitende. Deze uitsluiting is niet van
toepassing indien verzekerde bewijst dat een en ander is
veroorzaakt door een verzekerde gebeurtenis;
b door ongeschiktheid van de verpakking van de zaken, voor zover
verzekeringnemer en/of zijn ondergeschikten van deze
ongeschiktheid bij aanvang van de verzekerde reis op de hoogte
waren of redelijkerwijze op de hoogte hadden kunnen zijn;
c door usantiële indroging, spillage en gewichtsverlies van de zaken;
Vertraging
door vertraging. Verzekeraar vergoedt wel verlies van en materiële
schade aan de zaken en de kosten zoals bedoeld in artikel 2.1 van
deze verzekeringsvoorwaarden indien verzekerde bewijst dat de
vertraging is veroorzaakt door een van buiten aankomend onheil
waarbij tevens het vervoermiddel dat de zaken vervoert is beschadigd;
Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van
verzekerde;
Insolvabiliteit
als gevolg van insolvabiliteit of wanbetaling van de:
a vervoerder;
b eigenaren, reder, bevrachter, charterer, of exploitant van het
vervoermiddel;
c bewaarnemer,
voor zover verzekeringnemer en/of zijn ondergeschikten van de
insolvabiliteit bij aanvang van de verzekerde reis op de hoogte waren
of redelijkerwijze op de hoogte hadden kunnen zijn;
Onzeewaardigheid of ondeugdelijkheid van het vervoermiddel
door onzeewaardigheid of ondeugdelijkheid van het vervoermiddel, waaronder ook begrepen containers, trailers, aanhangers en
dergelijke, voor zover verzekerde en/of zijn ondergeschikten hiervan
bij aanvang van de verzekerde reis op de hoogte waren of
redelijkerwijze op de hoogte hadden kunnen zijn;
Niet usantiële deklading
door zeewater of door het overboord werpen of spoelen van zaken
die bovendeks aan boord van een zeegaand schip zijn geladen, tenzij
de deklading usantieel is of verzekerde aannemelijk maakt dat de
zaken zonder zijn toestemming bovendeks zijn geladen. Toestemming
tot bovendeks laden zal niet worden aangenomen uitsluitend op
grond van het doen vervoeren op de conditie dat de vervoerder op- of
onderdeks mag stuwen of een soortgelijke conditie;
Handelsverbod
waarop bij het begin van het vervoer enig nationaal of internationaal
handelsverbod van toepassing is;
Atoomkernreactie
veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet
met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die
zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële,
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of
(niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige
overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor de
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in
de zin van de Wet Aansprakelijkheid kernongevallen (staatsblad
1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. Voor
zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden
schade aansprakelijk is, vindt deze uitsluiting geen toepassing;
Oorlogs- en stakersrisico
door oorlogs- en stakersrisico.
a Onder oorlogsrisico wordt verstaan:
1 oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog,
revolutie en opstand;
2 uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo’s, mijnen,
bommen en dergelijke oorlogswerktuigen ook indien de schade in
vredestijd is ontstaan;
3 neming en aanhouding op last van hogerhand.
b Onder stakersrisico wordt verstaan:
1 gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van
werknemers en arbeidsonlusten;

2 gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen;
3 oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden, een en ander
voor zover niet vallende onder oorlogsrisico.
c In geval van oorlogs- of stakersrisico aan zaken, aan het vervoermiddel waarin zij zich bevinden of aan beide overkomen, vervalt de
verzekering niet en wordt de vergoedingsplicht van verzekeraar
noch opgeheven noch beperkt, onverschillig of deze verzekering al
dan niet tegen enige vorm van oorlogs- of stakersrisico dekking
geeft.
d Evenmin vervalt de verzekering of wordt de vergoedingsplicht van
verzekeraar opgeheven of beperkt door het verrichten of nalaten
van enige handeling door of vanwege verzekerde of enige derde,
indien het verrichten of het nalaten van die handeling plaatsvindt
als gevolg van bedoeld oorlogs- of stakersrisico, of uit vrees
daarvoor.
e De vergoedingsplicht van verzekeraar eindigt in ieder geval na de
verbeurdverklaring, prijsverklaring, requisitie van eigendom,
onteigening of soortgelijke handelingen verricht door of in opdracht
van enige militaire of burgerlijke Nederlandse of vreemde overheid,
dan wel door of in opdracht van een orgaan van zodanige
Nederlandse of vreemde overheid.
f Het bepaalde in dit artikel heeft voorrang boven hetgeen enige
afwijkende wettelijke regeling mocht bepalen;
3.10 Storing/ontregeling
door storing of ontregeling van machines en apparatuur zonder dat
door een gedekte gebeurtenis materiële schade aan de machines of
apparatuur is ontstaan;
3.11 Ligdagen
van ligdagen en overwintering, ook al zouden deze als bijdrage in averij
grosse in de zin van artikel 2.3 van deze verzekerings-voorwaarden
kunnen worden, tenzij deze onkosten ook volgens de York-Antwerp
Rules 1974 (gewijzigd 1990) of de Rijnregelen I.V.R. 1979 als averij
grosse kunnen worden aangemerkt.
3.12 Terrorisme
als gevolg van terrorisme. Onder terrorisme wordt verstaan:
gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag
of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende
aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend en/of materiële
schade ontstaat (dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast) waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan
niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd
met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze doelen te
verwezenlijken.
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4.1

Schade

Verplichtingen na schade
Verzekerde is verplicht
a zodra hij op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die
voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden die gebeurtenis
zo spoedig mogelijk te melden;
b binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle inlichtingen en
bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar van belang zijn
om zijn uitkeringsplicht te beoordelen;
c zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de
belangen van verzekeraar zou kunnen schaden;
d een bemerking te maken op de vervoersdocumenten als de zaken
beschadigd of incompleet worden afgeleverd;
e om de vervoerder of de rederij of de bevrachter of diens agenten of
bewaarnemers of andere aansprakelijke derden schriftelijk
aansprakelijk te stellen voor de beschadigde en/of niet uitlevering
van de zaken;
f bij (poging tot) diefstal, verduistering, vermissing of enig ander
strafbaar feit zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie en
schriftelijk bewijs hiervan over te leggen aan verzekeraar;
g verzekeraar desgevraagd te machtigen alle door hem noodzakelijk
geachte acties in naam van verzekerde te voeren;
h aanspraken op schadevergoeding die verzekerde met betrekking
tot het object tegen derden verkregen mocht hebben desgevraagd
aan verzekeraar over te dragen.
i Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
verzekerde een of meer van bovenstaande verplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft
geschaad. Elk recht op uitkering komt te vervallen indien verzekerde
de hiervoor onder a en b genoemde verplichtingen niet is
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c
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nagekomen met de opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de
misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
Beredding
a Zodra de verzekerde van de verwezenlijking van het risico of het
ophanden zijn ervan op de hoogte is, of behoort te zijn, is hij,
naarmate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht binnen redelijke
grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of
vermindering van schade kunnen leiden.
b De verzekeraar vergoedt de kosten van maatregelen die tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege verzekerde
worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk
dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor - indien
gevallen - de verzekering dekking biedt, of om die schade te
beperken.
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de
verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming of
vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 BW en daardoor
de belangen van verzekeraar heeft geschaad.
Melding van een schade
In geval van schade dient verzekerde zich te wenden tot:
a bij schade in Nederland: verzekeraar;
b bij schade elders: de in de polis of certificaat genoemde deskundige of
de dichtstbijzijnde Lloyd’s Agent. Indien geen deskundige als
hiervoor genoemd aanwezig is tot een andere te goeder naam en
faam bekend staande deskundige. Het honorarium en de onkosten
van de deskundige of agent moeten door verzekerde worden
betaald, doch worden door verzekeraar aan verzekerde vergoed
indien de schade onder de verzekering valt. Deskundigen dan wel
agenten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor betaling van enige
claim voor verlies of schade onder deze polis en zijn zonder
uitdrukkelijke opdracht van verzekeraar niet bevoegd deze te
vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.
Over te leggen documenten
Verzekerde dient bij het indienen van de claim alle beschikbare
stukken over te leggen, waaronder:
a originele polis of origineel certificaat, indien een dergelijk document
onder deze polis afzonderlijk is afgegeven;
b factuur, specificatie en/of paklijsten;
c vervoerbewijs (vrachtbrief, cognossement en/of airwaybill);
d lossingsrapport, weegbriefjes, tellijsten en dergelijke;
e correspondentie met de vervoerder of de rederij of de bevrachter
of diens agenten of bewaarnemers of andere aansprakelijke derden
waaruit blijkt dat deze aansprakelijk gesteld is/zijn voor de ontstane
schade;
f expertiserapport of enig ander document waarin de omvang en
oorzaak van de schade is vermeld.
Basis schadevergoeding
In geval van een schade zal als basis van de schadevergoeding
worden aangehouden:
a bij geheel respectievelijk gedeeltelijk verlies:
de verzekerde waarde respectievelijk een pro rata gedeelte daarvan
verminderd met de eventuele bespaarde kosten.
b bij beschadiging:
1 Reparatie
indien reparatie mogelijk is, vergoedt verzekeraar de
reparatiekosten. Ingeval de reparatie de eventuele
waardevermindering van de zaken niet geheel opheft, dan
vergoedt verzekeraar tevens de overblijvende
waardevermindering. Op het aldus verkregen bedrag worden de
eventuele bespaarde kosten in mindering gebracht.
2 Geen reparatie
ingeval reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten plus de
eventuele overblijvende waardevermindering de verzekerde
waarde van beschadigde zaken overschrijdt zal,
n indien de zaken op de bestemmingsplaats zijn aangekomen,
de schade worden uitgedrukt in een percentage van de
gezonde waarde van de zaken op de bestemmingsplaats. Dit
percentage wordt geslagen over de verzekerde waarde van
het beschadigde deel van de zaken. Op het aldus verkregen
bedrag worden de eventuele bespaarde kosten in mindering
gebracht;
n indien de verzekerde reis een einde neemt op een andere
plaats dan de bestemmingsplaats, de schade worden
vastgesteld op basis van de verzekerde waarde respectievelijk
het pro rata gedeelte daarvan. Op het aldus verkregen bedrag
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worden de opbrengst van de beschadigde zaken en de
eventuele bespaarde kosten in mindering gebracht.
De schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat bij
verlies zou zijn betaald.
Vaststelling schadebedrag bij zaken van
verschillende soort of waarde
Bij zaken van verschillende soort of waarde zal de verzekerde waarde
per soort worden berekend door de totale verzekerde waarde te
verdelen naar de verhouding van de factuurwaarde van de zaken. Bij
het ontbreken van een factuurwaarde zal daarvoor worden genomen
de gezonde marktwaarde ter bestemmingsplaats.
Maximum bedragen
a Maximum bedrag per vervoermiddel
1 Indien de waarde van de zaken per één en hetzelfde vervoermiddel het op het polisblad genoemde maximum bedrag per
vervoermiddel overschrijdt, zal verzekeraar het verlies van en de
materiële schade aan de zaken vergoeden in verhouding van het
maximum bedrag per vervoermiddel tot de volle waarde van de
zaken.
2 Bij vervoer van zaken per:
n vrachtautocombinatie, worden de vrachtauto en de
aanhanger ieder als afzonderlijk vervoermiddel beschouwd;
n spoor, wordt iedere wagon of een daarop of daarin vervoerd
wordend vervoermiddel als afzonderlijk vervoermiddel
beschouwd;
n ferry/roroschepen, wordt ieder daarmee vervoerd wordend
vervoermiddel, met inachtneming van het bovenstaande, als
afzonderlijk vervoermiddel beschouwd;
n andere vervoermiddelen, wordt ieder ander gekoppeld
vervoermiddel als één afzonderlijk vervoermiddel beschouwd.
Per gebeurtenis vergoedt verzekeraar met inachtneming van het
onder 4.7.a.1 bepaalde maximaal driemaal het op het polisblad
genoemde maximum bedrag per vervoermiddel.
b Dekking boven het maximum bedrag per vervoermiddel
Indien verzekerde naast zijn recht op vergoeding van verlies van en
materiële schade aan de zaken bovendien recht heeft op
vergoeding van bijdrage in averij grosse en van de kosten bedoeld in
artikel 2.1.b van deze verzekeringsvoorwaarden worden deze
bedragen vergoed, zonodig boven de verzekerde waarde van de
zaken. Bij gebruik van de Engelse Institute Cargo Clauses vindt deze
regeling analoge toepassing.
c Maximum bedrag per locatie
1 Voor verlies van of materiële schade aan de zaken ontstaan in of
op enige locatie niet zijnde een vervoermiddel, gedurende de
verzekerde reis, zal verzekeraar per gebeurtenis tot ten hoogste
het op het polisblad genoemde bedrag per vervoermiddel op premier risque basis vergoeden.
2 Indien in of op enige locatie zich meerdere onder deze polis
gedekte zendingen zaken bevinden dan zal in geval van verlies van
of materiële schade aan de zaken, verzekeraar maximaal
driemaal het op het polisblad genoemde bedrag per vervoermiddel op premier risque basis vergoeden.
d Dekking boven het maximum bedrag per locatie
Indien verzekerde naast zijn recht op vergoeding van verlies van en
materiële schade aan de zaken bovendien recht heeft op
vergoeding van de kosten bedoeld in artikel 2.1.b van deze
verzekeringsvoorwaarden worden deze bedragen, zonodig boven de
verzekerde waarde van de zaken, door verzekeraar vergoed. Bij
gebruik van de Engelse Institute Cargo Clauses vindt deze regeling
analoge toepassing.
e Waardevaststelling
1 Voor handelszaken:
n voor de door verzekerde, nog niet verkochte zaken: de
waarde volgens de inkoopfactuur, verhoogd met de niet in
deze factuur begrepen kosten en imaginaire winst. De
imaginaire winst wordt beperkt tot het gebruikelijke
percentage met een maximum van 25% van de waarde
volgens de inkoopfactuur;
n voor de door verzekerde verkochte zaken:
de waarde volgens de verkoopfactuur, verhoogd met de niet in
deze factuur begrepen kosten.
2 Voor andere zaken: de gezonde marktwaarde op de plaats van
afzending, verhoogd met de eventuele kosten.
3 Bij Goederencontract Declaratie: ten aanzien van transporten die
vallen onder Goederencontract Declaratie de door
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verzekeringnemer in het declaratieregister gedeclareerde waarde
van de zaken. Ingeval van schade, voordat de declaratie heeft
plaatsgevonden, zal als waarde worden aangenomen het bedrag
dat verzekeringnemer onder normale omstandigheden zou
hebben gedeclareerd. De samenstelling van de gedeclareerde
waarde dient plaats te vinden overeenkomstig de artikelen 4.7.e.1
en 2.
f Andere valuta’s
Voor transporten van en naar plaatsen buiten Nederland geldt de
verzekerde waarde tevens voor het equivalent in een andere valuta
dan de euro. Als omrekeningskoers zal worden aangehouden die,
geldend op de dag van afzending van de zaken.
Opschorting schadebetaling en renteloze lening
Verzekeraar is altijd gerechtigd indien dit hem om redenen van
verhaal op derden wenselijk voorkomt, betaling op te schorten totdat
het verhaal is afgewikkeld. Indien verzekerde dit verlangt, zal
verzekeraar aan verzekerde een renteloze lening verschaffen tot het
bedrag dat bij afwikkeling van de schade zou moeten worden voldaan.
Wanneer verzekeraar deze lening terugvordert is verzekerde
gerechtigd zijn vordering uit de verzekering hiermede te
compenseren. Indien verzekerde een renteloze lening als hiervoor
bedoeld heeft ontvangen, kan de vordering van verzekerde op
verzekeraar niet gecedeerd of vervangen worden of welke overdracht
of overgang dan ook.
Verjaring
a Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een
uitkering verjaart door verloop van drie jaren na aanvang van de dag,
volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de
opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. Niettemin verjaart de
rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid niet voordat
zes maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de
verzekering dekking verleent, binnen de voor deze geldende
verjarings- of vervaltermijn is ingesteld.
b Een verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling,
waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe
verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag,
volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent,
hetzij bij aangetekende brief ondubbelzinnig heeft medegedeeld de
aanspraak af te wijzen onder eveneens ondubbelzinnige vermelding
van het onder c vermelde gevolg.
c Ingeval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door verloop van
zes maanden.

5

Premie
Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent de premie wordt
verwezen naar de Algemene voorwaarden en Goederencontract.

6

6.1
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7.1
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Wijzigingen

Wijzigingen van premie en/of voorwaarden
Verzekeraar heeft het recht telkens bij ingang van een nieuwe
contractstermijn de premie en/of voorwaarden te herzien. Wanneer
verzekeraar van dit recht gebruik maakt, deelt hij dit aan de
verzekeringnemer, uiterlijk één maand vóór de contractsvervaldatum mede. Indien op de contractsvervaldatum geen
overeenstemming is bereikt over de nieuwe premie en/of
voorwaarden, geldt de verzekering op die datum als opgezegd. Het
hierboven bepaalde laat onverlet het recht van verzekeraar de
verzekering te beëindigen als vermeld in artikel 7 van de Algemene
verzekeringsvoorwaarden, verzekeringsvoorwaarden en (indien van
toepassing) artikel 5 van de aanvullende goederendekking ‘Oorlogsen stakersrisico’ (GOS).

Duur en einde van de verzekering

Inloop- en uitlooprisico
a Zaken waarvan het transport is aangevangen vóór de ingangsdatum
van de verzekering zijn niet verzekerd.
b Zendingen, waarvan het risico is aangevangen vóór of op de dag van
beëindiging van de verzekering, blijven verzekerd.

Slotbepalingen
Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent slotbepalingen
wordt verwezen naar de Algemene voorwaarden.
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Goederendekking Bederfelijke zaken GBZ08
Verzekeringsvoorwaarden
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.
Let op
Het bepaalde in artikel 8.5 ‘Beperking terrorismerisico’ van de
Algemene Voorwaarden is op deze goederendekking niet van
toepassing, tenzij de Aanvullende goederendekking ‘Oorlogs- en
stakersrisico’ deel uit maakt van deze verzekering.
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Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebeurtenis
elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende
voorvallen, waarbij schade is ontstaan;
Verzekerde
a verzekeringnemer of;
b een ander wiens belang verzekeringnemer, overeenkomstig de
overeengekomen leveringsconditie, op zich heeft genomen te
verzekeren of;
c een ander als zodanig op het polisblad genoemde persoon;
Zaken
de op het polisblad genoemde zaken en andere zaken van gelijke
soort of aard, met inbegrip van de verpakking daarvan. Hiervan zijn
uitdrukkelijk uitgesloten: monstercollecties alsmede zaken bestemd
voor tentoonstellingen, beurzen en dergelijke.

Dekking en verzekerde reis
Verzekeraar vergoedt met inachtneming van het gestelde in de
Algemene voorwaarden en andere op het polisblad van toepassing
verklaarde verzekeringsvoorwaarden en bepalingen, alsmede de
uitsluitingen genoemd in artikel 3 van deze verzekeringsvoorwaarden:
Verlies, schade en kosten
a Verlies en materiële schade
1 verlies van en materiële schade aan de zaken als gevolg van, door
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verzekerde te bewijzen, van buiten aankomende onheilen, incluis
diefstal, vermissing, verduistering, zoekraken en niet uitlevering;
2 schade die zich manifesteert in enige vorm van bederf of welke
voortspruit uit de aard van de zaak zelf is alleen dan gedekt indien
de schade het gevolg is van:
n vertraging in het transport van de zaken van tenminste vijf dagen
uitsluitend als gevolg van materiële schade aan het
vervoermiddel;
n stranden, zinken of aanvaring van het vaartuig waarin of waarop
de zaken zich bevinden;
n brand of ontploffing onverschillig door welke oorzaak ontstaan;
n de inwerking van zeewater op de zaken;
n het breken of scheuren van pijpleidingen en ketels;
n het uitvallen van de koel- of vriesinstallatie(s) gedurende een
aaneengesloten periode van tenminste 48 uur;
n het lossen van de zaken uit nood of in een noodhaven en het
opnieuw laden van die zaken;
b Kosten
1 kosten ter voorkoming en vermindering
n kosten zoals bedoeld in artikel 7:957 BW;
n indien verzekerde in een situatie zoals bedoeld in artikel 7:957 BW
op geld waardeerbare opofferingen doet, zullen deze door
verzekeraar worden beschouwd als onkosten volgens artikel
7:957 BW;
n ingeval van lossing uit nood uit hoofde van een gedekt gevaar
worden ook de kosten van lossing, opslag en herlading, alsmede
de extra kosten van verder vervoer door verzekeraar vergoed.
2 opruimingskosten
de kosten van opruiming tengevolge van een gedekte schade
indien verzekerde hiertoe wordt verplicht.
Deze kosten worden vergoed tot maximaal e 12.500,00 premier
risque per gebeurtenis. Van deze dekking zijn uitgesloten alle
vorderingen met betrekking tot bodem-, lucht- en waterverontreiniging.
Waardevermindering door schade aan de verpakking
a In geval van vermindering van de waarde van de zaken uitsluitend
ten gevolge van een gedekte schade aan of verlies van de
verpakking, daaronder begrepen het materiaal gebruikt voor de
aanduiding van merk en soort, zullen de kosten van herstel van
deze verpakking voor rekening van verzekeraar zijn.
b Indien herstel niet mogelijk is of de kosten daarvan bovenbedoelde
waardevermindering te boven gaan, vergoedt verzekeraar de
waardevermindering. Mocht het herstel de waardevermindering
niet geheel opheffen dan vergoedt verzekeraar de overblijvende
waardevermindering.
Averij grosse
a Bijdrage
vergoed wordt de bijdrage in averij grosse, waarmede de verzekerde
zaken ingevolge de Nederlandse of een buitenlandse wet of de
bepalingen van het vervoerscontract mochten worden belast, een
en ander met terzijdestelling van artikel 3.1 van deze
verzekeringsvoorwaarden;
b Verzekerde waarde lager dan dragende waarde
indien de verzekerde waarde lager is dan de in de dispache
vastgestelde dragende waarde of de in de depotkwitantie vermelde
waarde, is verzekeraar slechts naar evenredigheid tot vergoeding
van de bijdrage in averij grosse verplicht. Bij deze berekening wordt
averij particulier, welke bij het vaststellen van die waarde in
aanmerking is genomen en tevens door verzekeraar moet worden
vergoed, van de verzekerde waarde afgetrokken;
c Schip, lading en vracht in één hand
indien geen omslag in averij grosse plaatsvindt, omdat schip, lading
en vracht of enige van deze belangen in één hand zijn, wordt
gehandeld alsof tussen de in één hand zijnde belangen wel een
omslag in averij grosse zou zijn vastgesteld overeenkomstig de
York-Antwerp Rules 1974 (gewijzigd 1990), de Rijnregelen I.V.R. 1979
of het toepasselijke recht van de plaats waar de reis wordt
beëindigd;
d Averij grosse depots
1 indien verzekerde tot zekerheid van de betaling van de bijdrage in
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averij grosse of kosten uitsluitend ten laste van de lading
komende, verplicht is een bedrag te storten, is verzekeraar, indien
de bijdrage in averij grosse of genoemde kosten te zijner laste
komt, gehouden aan verzekerde tegen afgifte van het bewijs van
storting het daarin vermelde bedrag te vergoeden met
inachtneming van het onder artikel 2.3 d.4 bepaalde;
2 de rechten uit de storting dienen door verzekerde aan
verzekeraar te worden overgedragen;
3 de betaling van het onder artikel 2.3 d.1 bedoelde bedrag aan
verzekerde door verzekeraar ontheft laatstgenoemde niet van
zijn verplichting tot vergoeding van hetgeen verzekerde in averij
grosse mocht hebben bij te dragen, indien de onder artikel 2.3 d.1
vermelde storting tot dekking van bedoelde bijdragen
onvoldoende mocht zijn of geheel of ten dele buiten de schuld
van verzekerde teniet mocht gaan;
4 bij de berekening van het door verzekeraar in gevolge artikel 2.3 d.1
te vergoeden bedrag zal het in artikel 2.3.b bepaalde toepassing
vinden, met dien verstande dat voor de aldaar genoemde
dragende waarde van de zaken de door verzekerde aan de
dispacheur opgegeven waarde in de plaats treedt;
5 mocht na het verbindend worden van de dispache blijken, dat de
dragende waarde van de zaken van de opgegeven waarde
verschilt, dan zal door verzekeraar het wegens averij grosse
verschuldigde worden vastgesteld overeenkomstig artikel 2.3.b
met inachtneming van de dragende waarde;
Aanvang en einde van de reis
a Het risico voor verzekeraar gaat in op het moment waarop de zaken
tot het aanvangen van de verzekerde reis gereedliggende in het
pakhuis of opslagplaats worden opgenomen of op een daarmede
vergelijkbare wijze worden weggevoerd om in directe aansluiting
daarop de verzekerde reis aan te vangen.
b Het risico blijft gedurende het normale verloop van de reis
ononderbroken doorlopen en eindigt op het moment waarop de
zaken zijn aangekomen op de plaats van bestemming, op de plaats
in het pakhuis of de opslagplaats die de ontvanger daarvoor heeft
bestemd.
c Het bepaalde in dit artikel geldt alleen dan indien verzekerde de
zaken op de normale of op de met verzekeraar overeengekomen
wijze doet vervoeren en dit plaatsvindt binnen het op het polisblad
vermelde geografische dekkingsgebied.
d Ten aanzien van zaken bestemd voor verzekeringnemer die
geleverd worden op F.C.A., F.A.S., F.O.B of C.F.R. (Incoterms 2000,
www.iccwbo.org/incoterms/) of gelijksoortige leveringscondities zal door verzekeraar op deze leveringscondities geen
beroep worden gedaan.
Onderbreking van de reis
Het in artikel 2.4 bepaalde blijft gelden, ook in geval van:
a onderbreking van het vervoer;
b verandering van koers, reis- of vervoermiddel;
c verlenging van de reis;
d overschrijding van het op het polisblad genoemde geografische
dekkingsgebied.
Een en ander door omstandigheden buiten de macht van
verzekerde, met dien verstande dat, indien het risico voor
verzekeraar wordt verzwaard, verzekeraar tot een passende
premieaanpassing gerechtigd is, tenzij deze omstandigheden het
gevolg zijn van een gevaar waartegen verzekerd is. Een en ander
met inachtneming van het in artikel 2.7 bepaalde.
Tussentijdse beëindiging van de reis door verzekerde
Wanneer, nadat het risico voor verzekeraar is ingegaan, de verzekerde:
a de reis van de zaken afbreekt voordat de zaken hun plaats van
bestemming hebben bereikt, of
b de zaken, voordat deze de plaats hebben bereikt waar volgens
artikel 2.4 het risico zou eindigen, naar een andere plaats buiten het
op het polisblad vermelde geografische dekkingsgebied doet
verzenden, eindigt het risico voor verzekeraar, na afloop van vijftien
dagen na aankomst van de zaken op de plaats waar de reis wordt
afgebroken of veranderd of zoveel eerder als:
c de zaken zijn verkocht en in deze plaats aan de koper(s) zijn
afgeleverd, of
d het vervoer van de zaken naar die andere bestemming een aanvang
neemt, of
e de zaken door of in opdracht van of namens verzekerde worden
opgeslagen of behandeld voor distributie of anderszins.
Indien de lossing of aflevering ten gevolge van een door verzekerde

te bewijzen wettige verhindering mocht zijn vertraagd, wordt de
termijn van maximaal vijftien dagen hierboven genoemd voor de
duur van deze verhindering geschorst, echter met inachtneming
van het bepaalde in artikel 2.7.
2.7 Einde risico voor en na lossing
Indien het vervoer geheel of gedeeltelijk per zeeschip of luchtvaartuig
plaatsvindt, eindigt het risico voor verzekeraar, indien dit althans
ingevolge andere bepalingen van deze polis niet reeds op een vroeger
tijdstip geëindigd was, in ieder geval:
ten aanzien van zeevervoer:
a vóór lossing, na afloop van zestig dagen na aankomst van het
zeeschip in de uiteindelijke haven van lossing, welke periode
aanvangt om 24.00 uur van de dag van aankomst. Onder
‘aankomst’ van het zeeschip wordt verstaan het moment waarop
het zeeschip het anker heeft laten vallen, is gemeerd of op andere
wijze heeft vastgemaakt aan een ligplaats of andere plaats, binnen
het gebied dat valt onder de jurisdictie van de Havenautoriteiten. In
het geval dat zulk een ligplaats of andere plaats niet beschikbaar is,
dient onder aankomst te worden verstaan het moment waarop het
zeeschip voor de eerste maal het anker laat vallen, meert of op
andere wijze vastmaakt, hetzij in hetzij bij de haven of de plaats
waar de zaken gelost moeten worden;
b na lossing, na afloop van zestig dagen na lossing van de zaken uit het
zeeschip in de uiteindelijke haven van lossing;
ten aanzien van luchtvervoer:
c na afloop van dertig dagen na lossing van de zaken uit het
luchtvaartuig op de uiteindelijke luchthaven.
2.8 Abandonnement
De zaken kunnen of mogen niet aan verzekeraar worden
geabandonneerd.
2.9 Retourzendingen
Indien de zaken worden teruggezonden verleent verzekeraar
gedurende het retourtransport van zaken zoals vermeld op het
polisblad, die al dan niet verzekerd zijn geweest onder de polis voor de
heenreis, dekking overeenkomstig deze verzekeringsvoorwaarden.
2.10 Vervoer en opslag
Indien verzekerde vervoer en opslag (waaronder ook begrepen wordt
physical distribution) doet geschieden op condities zoals deze voor
dat vervoer en die opslag in het normale verkeer gebezigd worden, zal
verzekeraar aan de aanvaarding van die condities noch een vordering
op noch een verweer tegen verzekerde ontlenen.
2.11 Vordering op grond van de ‘both to blame’ aanvaringsclausule
Indien in het connossement de zogenaamde ‘both to blame’
aanvaringsclausule voorkomt, dan zal verzekeraar opkomen voor de
financiële gevolgen van een vordering, die op grond van deze
aanvaringsclausule tegen verzekerde mocht worden ingesteld. In
geval onder deze clausule door de rederij een vordering tegen
verzekerde wordt ingesteld, moet verzekeraar hiervan onmiddellijk in
kennis worden gesteld, terwijl deze het recht heeft deze vordering op
zijn kosten, zonodig in rechte, te bestrijden.
2.12 Tijdingloosheid
Indien na verloop van een redelijke termijn geen bericht is ontvangen
omtrent het vervoermiddel dat de zaken vervoert, wordt
aangenomen dat deze verloren zijn gegaan, mits de verzekerde een
schriftelijke verklaring van de vervoerder overlegt waaruit deze
tijdingloosheid blijkt.

3
3.1

3.2
3.3
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Uitsluitingen
Uitgesloten zijn verlies van en materiële schade aan de zaken en
kosten:
Ongeschiktheid verpakking
door ongeschiktheid van de verpakking van de zaken, voor zover
verzekeringnemer en/of zijn ondergeschikten van deze
ongeschiktheid bij aanvang van de verzekerde reis op de hoogte
waren of redelijkerwijze op de hoogte hadden kunnen zijn;
Usantiële indroging, spillage en gewichtsverlies;
door usantiële indroging, spillage en gewichtsverlies van de zaken;
Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van
verzekerde;
Insolvabiliteit
als gevolg van insolvabiliteit of wanbetaling van de:
a vervoerder;
b eigenaren, reder, bevrachter, charterer, of exploitant van het
vervoermiddel;
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c bewaarnemer, voor zover verzekeringnemer en/of zijn
ondergeschikten van de insolvabiliteit bij aanvang van de
verzekerde reis op de hoogte waren of redelijkerwijze op de hoogte
hadden kunnen zijn;
3.5 Onzeewaardigheid of ondeugdelijkheid van het vervoermiddel
door onzeewaardigheid of ondeugdelijkheid van het vervoermiddel, waaronder ook begrepen containers, trailers, aanhangers en
dergelijke, voor zover verzekerde en/of zijn ondergeschikten hiervan
bij aanvang van de verzekerde reis op de hoogte waren of
redelijkerwijze op de hoogte hadden kunnen zijn;
3.6 Niet usantiële deklading
door zeewater of door het overboord werpen of spoelen van zaken
die bovendeks aan boord van een zeegaand schip zijn geladen, tenzij
de deklading usantieel is of verzekerde aannemelijk maakt dat de
zaken zonder zijn toestemming bovendeks zijn geladen. Toestemming
tot bovendeks laden zal niet worden aangenomen uitsluitend op
grond van het doen vervoeren op de conditie dat de vervoerder opof onderdeks mag stuwen of een soortgelijke conditie;
3.7 Handelsverbod
waarop bij het begin van het vervoer enig nationaal of internationaal
handelsverbod van toepassing is;
3.8 Atoomkernreactie
veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt
niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve
nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt
worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke,
onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er
een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist)
van kracht is voor de vervaardiging, gebruik, opslag en het zich
ontdoen van radioactieve stoffen. Onder ‘kerninstallatie’ wordt
verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid
kernongevallen (staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie
aan boord van een schip. Voor zover krachtens enige wet of enig
verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt deze
uitsluiting geen toepassing;
3.9 Oorlogs- en stakersrisico
door oorlogs- en stakersrisico.
a Onder oorlogsrisico wordt verstaan:
1 oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog,
revolutie en opstand;
2 uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo’s, mijnen,
bommen en dergelijke oorlogswerktuigen ook indien de schade in
vredestijd is ontstaan;
3 neming en aanhouding op last van hogerhand.
b Onder stakersrisico wordt verstaan:
1 gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van
werknemers en arbeidsonlusten;
2 gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen;
3 oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden, een en ander
voor zover niet vallende onder oorlogsrisico.
c In geval van oorlogs- of stakersrisico aan zaken, aan het
vervoermiddel waarin zij zich bevinden of aan beide overkomen,
vervalt de verzekering niet en wordt de vergoedingsplicht van
verzekeraar noch opgeheven noch beperkt, onverschillig of deze
verzekering al dan niet tegen enige vorm van oorlogs- of
stakersrisico dekking geeft.
d Evenmin vervalt de verzekering of wordt de vergoedingsplicht van
verzekeraar opgeheven of beperkt door het verrichten of nalaten
van enige handeling door of vanwege verzekerde of enige derde,
indien het verrichten of het nalaten van die handeling plaatsvindt
als gevolg van bedoeld oorlogs- of stakersrisico, of uit vrees
daarvoor.
e De vergoedingsplicht van verzekeraar eindigt in ieder geval na de
verbeurdverklaring, prijsverklaring, requisitie van eigendom,
onteigening of soortgelijke handelingen verricht door of in opdracht
van enige militaire of burgerlijke Nederlandse of vreemde overheid,
dan wel door of in opdracht van een orgaan van zodanige
Nederlandse of vreemde overheid.
f Het bepaalde in dit artikel heeft voorrang boven hetgeen enige
afwijkende wettelijke regeling mocht bepalen;
3.10 Ligdagen
van ligdagen en overwintering, ook al zouden deze als bijdrage in averij
grosse in de zin van artikel 2.3 van deze verzekerings-voorwaarden
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kunnen worden, tenzij deze onkosten ook volgens de York-Antwerp
Rules 1974 (gewijzigd 1990) of de Rijnregelen I.V.R. 1979 als averij
grosse kunnen worden aangemerkt.
Terrorisme
als gevolg van terrorisme. Onder terrorisme wordt verstaan:
gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag
of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende
aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend en/of materiële
schade ontstaat (dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast) waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan
niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd
met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze doelen te
verwezenlijken.

Schade

Verplichtingen na schade
Verzekerde is verplicht
a zodra hij op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die
voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden die gebeurtenis
zo spoedig mogelijk te melden;
b binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle inlichtingen en
bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar van belang zijn
om zijn uitkeringsplicht te beoordelen;
c zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de
belangen van verzekeraar zou kunnen schaden;
d een bemerking te maken op de vervoersdocumenten als de zaken
beschadigd of incompleet worden afgeleverd;
e om de vervoerder of de rederij of de bevrachter of diens agenten of
bewaarnemers of andere aansprakelijke derden schriftelijk
aansprakelijk te stellen voor de beschadigde en/of niet uitlevering
van de zaken;
f bij (poging tot) diefstal, verduistering, vermissing of enig ander
strafbaar feit zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie en
schriftelijk bewijs hiervan over te leggen aan verzekeraar;
g verzekeraar desgevraagd te machtigen alle door hem noodzakelijk
geachte acties in naam van verzekerde te voeren;
h aanspraken op schadevergoeding die verzekerde met betrekking
tot het object tegen derden verkregen mocht hebben desgevraagd
aan verzekeraar over te dragen.
i Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
verzekerde een of meer van bovenstaande verplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft
geschaad. Elk recht op uitkering komt te vervallen indien verzekerde
de hiervoor onder a en b genoemde verplichtingen niet is
nagekomen met de opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de
misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
Beredding
a Zodra de verzekerde van de verwezenlijking van het risico of het
ophanden zijn ervan op de hoogte is, of behoort te zijn, is hij,
naarmate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht binnen redelijke
grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of
vermindering van schade kunnen leiden.
b De verzekeraar vergoedt de kosten van maatregelen die tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege verzekerde
worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk
dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor - indien
gevallen - de verzekering dekking biedt, of om die schade te
beperken.
c Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter
voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957
BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft geschaad.
Melding van een schade
In geval van schade dient verzekerde zich te wenden tot:
a bij schade in Nederland: verzekeraar;
b bij schade elders: de in de polis of certificaat genoemde deskundige
of de dichtstbijzijnde Lloyd’s Agent. Indien geen deskundige als
hiervoor genoemd aanwezig is tot een andere te goeder naam en
faam bekend staande deskundige. Het honorarium en de onkosten
van de deskundige of agent moeten door verzekerde worden
betaald, doch worden door verzekeraar aan verzekerde vergoed
indien de schade onder de verzekering valt. Deskundigen dan wel
agenten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor betaling van enige
claim voor verlies of schade onder deze polis en zijn zonder
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uitdrukkelijke opdracht van verzekeraar niet bevoegd deze te
vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.
Over te leggen documenten
Verzekerde dient bij het indienen van de claim alle beschikbare
stukken over te leggen, waaronder:
a originele polis of origineel certificaat, indien een dergelijk document
onder deze polis afzonderlijk is afgegeven;
b factuur, specificatie en/of paklijsten;
c vervoerbewijs (vrachtbrief, cognossement en/of airwaybill);
d lossingsrapport, weegbriefjes, tellijsten en dergelijke;
e correspondentie met de vervoerder of de rederij of de bevrachter
of diens agenten of bewaarnemers of andere aansprakelijke derden
waaruit blijkt dat deze aansprakelijk gesteld is/zijn voor de ontstane
schade;
f expertiserapport of enig ander document waarin de omvang en
oorzaak van de schade is vermeld.
Basis schadevergoeding
In geval van een schade zal als basis van de schadevergoeding
worden aangehouden:
a bij geheel respectievelijk gedeeltelijk verlies: de verzekerde waarde
respectievelijk een pro rata gedeelte daarvan verminderd met de
eventuele bespaarde kosten.
b bij beschadiging:
1 Reparatie
indien reparatie mogelijk is, vergoedt verzekeraar de
reparatiekosten. Ingeval de reparatie de eventuele waardevermindering van de zaken niet geheel opheft, dan vergoedt
verzekeraar tevens de overblijvende waardevermindering. Op het
aldus verkregen bedrag worden de eventuele bespaarde kosten
in mindering gebracht.
2 Geen reparatie
ingeval reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten plus de
eventuele overblijvende waardevermindering de verzekerde
waarde van beschadigde zaken overschrijdt zal,
n indien de zaken op de bestemmingsplaats zijn aangekomen, de
schade worden uitgedrukt in een percentage van de gezonde
waarde van de zaken op de bestemmingsplaats. Dit percentage
wordt geslagen over de verzekerde waarde van het beschadigde
deel van de zaken. Op het aldus verkregen bedrag worden de
eventuele bespaarde kosten in mindering gebracht;
n indien de verzekerde reis een einde neemt op een andere plaats
dan de bestemmingsplaats, de schade worden vastgesteld op
basis van de verzekerde waarde respectievelijk het pro rata
gedeelte daarvan. Op het aldus verkregen bedrag worden de
opbrengst van de beschadigde zaken en de eventuele bespaarde
kosten in mindering gebracht.
De schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat bij
verlies zou zijn betaald.
Vaststelling schadebedrag bij zaken
van verschillende soort of waarde
Bij zaken van verschillende soort of waarde zal de verzekerde waarde
per soort worden berekend door de totale verzekerde waarde te
verdelen naar de verhouding van de factuurwaarde van de zaken. Bij
het ontbreken van een factuurwaarde zal daarvoor worden genomen
de gezonde marktwaarde ter bestemmingsplaats.
Maximum bedragen
a Maximum bedrag per vervoermiddel
1 Indien de waarde van de zaken per één en hetzelfde vervoermiddel het op het polisblad genoemde maximum bedrag per
vervoermiddel overschrijdt, zal verzekeraar het verlies van en de
materiële schade aan de zaken vergoeden in verhouding van het
maximum bedrag per vervoermiddel tot de volle waarde van de
zaken.
2 Bij vervoer van zaken per:
n vrachtautocombinatie, worden de vrachtauto en de aanhanger
ieder als afzonderlijk vervoermiddel beschouwd;
n spoor, wordt iedere wagon of een daarop of daarin vervoerd
wordend vervoermiddel als afzonderlijk vervoermiddel
beschouwd;
n ferry/roroschepen, wordt ieder daarmee vervoerd wordend
vervoermiddel, met inachtneming van het bovenstaande, als
afzonderlijk vervoermiddel beschouwd;
n andere vervoermiddelen, wordt ieder ander gekoppeld
vervoermiddel als één afzonderlijk vervoermiddel beschouwd.
Per gebeurtenis vergoedt verzekeraar met inachtneming van het
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onder 4.7.a.1 bepaalde maximaal driemaal het op het polisblad
genoemde maximum bedrag per vervoermiddel.
b Dekking boven het maximum bedrag per vervoermiddel
Indien verzekerde naast zijn recht op vergoeding van verlies van en
materiële schade aan de zaken bovendien recht heeft op
vergoeding van bijdrage in averij grosse en van de kosten bedoeld in
artikel 2.1.b van deze verzekeringsvoorwaarden worden deze
bedragen vergoed, zonodig boven de verzekerde waarde van de
zaken. Bij gebruik van de Engelse Institute Cargo Clauses vindt deze
regeling analoge toepassing.
c Maximum bedrag per locatie
1 Voor verlies van of materiële schade aan de zaken ontstaan in of
op enige locatie niet zijnde een vervoermiddel, gedurende de
verzekerde reis, zal verzekeraar per gebeurtenis tot ten hoogste
het op het polisblad genoemde bedrag per vervoermiddel op premier risque basis vergoeden.
2 Indien in of op enige locatie zich meerdere onder deze polis
gedekte zendingen zaken bevinden dan zal in geval van verlies van
of materiële schade aan de zaken, verzekeraar maximaal
driemaal het op het polisblad genoemde bedrag per vervoermiddel op premier risque basis vergoeden.
d Dekking boven het maximum bedrag per locatie
Indien verzekerde naast zijn recht op vergoeding van verlies van en
materiële schade aan de zaken bovendien recht heeft op
vergoeding van de kosten bedoeld in artikel 2.1.b van deze
verzekerings-voorwaarden worden deze bedragen, zonodig boven
de verzekerde waarde van de zaken, door verzekeraar vergoed. Bij
gebruik van de Engelse Institute Cargo Clauses vindt deze regeling
analoge toepassing.
e Waardevaststelling
1 Voor handelszaken:
n voor de door verzekerde, nog niet verkochte zaken: de waarde
volgens de inkoopfactuur, verhoogd met de niet in deze factuur
begrepen kosten en imaginaire winst. De imaginaire winst wordt
beperkt tot het gebruikelijke percentage met een maximum van
25% van de waarde volgens de inkoopfactuur;
n voor de door verzekerde verkochte zaken: de waarde volgens de
verkoopfactuur, verhoogd met de niet in deze factuur begrepen
kosten.
2 Voor andere zaken:
de gezonde marktwaarde op de plaats van afzending, verhoogd
met de eventuele kosten.
3 Bij Goederencontract Declaratie:
ten aanzien van transporten die vallen onder Goederencontract Declaratie de door verzekeringnemer in het declaratieregister gedeclareerde waarde van de zaken. Ingeval van schade,
voordat de declaratie heeft plaatsgevonden, zal als waarde
worden aangenomen het bedrag dat verzekeringnemer onder normale omstandigheden zou hebben
gedeclareerd. De samenstelling van de gedeclareerde waarde
dient plaats te vinden overeenkomstig de artikelen 4.7.e.1 en 2.
f Andere valuta’s
Voor transporten van en naar plaatsen buiten Nederland geldt de
verzekerde waarde tevens voor het equivalent in een andere valuta
dan de euro. Als omrekeningskoers zal worden aangehouden die,
geldend op de dag van afzending van de zaken.
Opschorting schadebetaling en renteloze lening
Verzekeraar is altijd gerechtigd indien dit hem om redenen van
verhaal op derden wenselijk voorkomt, betaling op te schorten totdat
het verhaal is afgewikkeld. Indien verzekerde dit verlangt, zal
verzekeraar aan verzekerde een renteloze lening verschaffen tot het
bedrag dat bij afwikkeling van de schade zou moeten worden voldaan.
Wanneer verzekeraar deze lening terugvordert is verzekerde
gerechtigd zijn vordering uit de verzekering hiermede te
compenseren. Indien verzekerde een renteloze lening als hiervoor
bedoeld heeft ontvangen, kan de vordering van verzekerde op
verzekeraar niet gecedeerd of vervangen worden of welke overdracht
of overgang dan ook.
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Verjaring
a Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een
uitkering verjaart door verloop van drie jaren na aanvang van de dag,
volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de
opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. Niettemin verjaart de
rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid niet voordat
zes maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de
verzekering dekking verleent, binnen de voor deze geldende
verjarings- of vervaltermijn is ingesteld.
b Een verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling,
waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe
verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag,
volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent,
hetzij bij aangetekende brief ondubbelzinnig heeft medegedeeld de
aanspraak af te wijzen onder eveneens ondubbelzinnige vermelding
van het onder c vermelde gevolg.
c Ingeval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door verloop van
zes maanden.

6

6.1

7

7.1

Premie
Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent de premie wordt
verwezen naar de Algemene voorwaarden en Goederencontract.

8

Wijzigingen

Wijzigingen van premie en/of voorwaarden
Verzekeraar heeft het recht telkens bij ingang van een nieuwe
contractstermijn de premie en/of voorwaarden te herzien.Wanneer
verzekeraar van dit recht gebruik maakt, deelt hij dit aan de
verzekeringnemer, uiterlijk één maand vóór de contractsvervaldatum mede. Indien op de contractsvervaldatum geen
overeenstemming is bereikt over de nieuwe premie en/of
voorwaarden, geldt de verzekering op die datum als opgezegd.
Het hierboven bepaalde laat onverlet het recht van verzekeraar de
verzekering te beëindigen als vermeld in artikel 7 van de Algemene
verzekeringsvoorwaarden, verzekeringsvoorwaarden en (indien van
toepassing) artikel 5 van de aanvullende goederendekking ‘Oorlogsen stakersrisico’ (GOS).

Duur en einde van de verzekering

Inloop- en uitlooprisico
a Zaken waarvan het transport is aangevangen vóór de ingangsdatum
van de verzekering zijn niet verzekerd.
b Zendingen, waarvan het risico is aangevangen vóór of op de dag van
beëindiging van de verzekering, blijven verzekerd.

Slotbepalingen
Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent slotbepalingen
wordt verwezen naar de Algemene voorwaarden.
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Aanvullende goederendekking Oorlogs- en stakersrisico GOS08
Verzekeringsvoorwaarden
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.
In combinatie met het ‘Clausuleblad Terrorismedekking bij de NHT’
verleent deze aanvullende goederendekking een volledige dekking
voor het terrorismerisico.

1

1.1

3

3.1

Dekking

Verlies, schade en kosten
a Verlies van en materiële schade
verlies van en materiële schade aan de zaken een en ander
uitsluitend indien veroorzaakt door oorlogs- en stakersrisico zoals
hieronder omschreven:
1 onder oorlogsrisico wordt verstaan:
n oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog,
revolutie en opstand;
n uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo’s, mijnen,
bommen en dergelijke oorlogswerktuigen ook indien de schade in
vredestijd is ontstaan;
n neming en aanhouding op last van hogerhand;
2 onder stakersrisico wordt verstaan:
n gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van
werknemers en arbeidsonlusten;
n gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen;
n oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden;
n een en ander voor zover niet vallende onder oorlogsrisico;
b Kosten
Kosten ter voorkoming en vermindering
1 kosten zoals bedoeld in artikel 7:957 BW;
2 indien verzekerde in een situatie zoals bedoeld in artikel 7:957 BW
op geld waardeerbare opofferingen doet, zullen deze door
verzekeraar worden beschouwd als onkosten volgens artikel
7:957 BW;
3 in geval van lossing uit nood uit hoofde van een gedekt gevaar
worden ook de kosten van lossing, opslag en herlading, alsmede
de extra kosten van verder vervoer door verzekeraar vergoed. In
afwijking van de artikelen 4.7 b en 4.7 d van de verzekeringsvoorwaarden vergoedt verzekeraar de bijdrage in averij grosse
bedoeld in artikel 2.3 van de op het polisblad genoemde
verzekeringsvoorwaarden en kosten bedoeld in dit artikel
gezamenlijk tot maximaal de verzekerde waarde van de zaken.
Van deze regel zijn uitgezonderd de kosten van behandeling bij
het prijsgerecht en andere kosten uitsluitend gemaakt om de
vrijlating van de zaken te verkrijgen, welke kosten - mits onder
goedkeuring van verzekeraar gemaakt - ten volle zullen worden
vergoed, zonodig boven de verzekerde waarde van de zaken.

2

Uitsluiting

2.1

Naast de uitsluitingen in de betreffende artikelen van de op het
polisblad vermelde Algemene verzekeringsvoorwaarden en
verzekeringsvoorwaarden is van de dekking tevens uitgesloten:
Vertraging
schade aan of verlies van de zaken en kosten door vertraging zelfs
indien deze veroorzaakt zijn door een bij deze aanvullende
goederendekking gedekt gevaar.

3.2

3.3

3.4

Verzekerde reis
In afwijking van het bepaalde in de artikelen 2.4 tot en met 2.7 van de
verzekeringsvoorwaarden geldt ten aanzien van oorlogsrisico hetgeen
bepaald is in de onderstaande artikelen 3.1 tot en met 3.6.
Aanvang en einde van de verzekerde reis
a Het risico vangt aan zodra de zaken zich bevinden aan boord van
enig zeeschip of luchtvaartuig.
b Het risico eindigt zodra de zaken in de uiteindelijke loshaven of
-plaats zijn gelost uit enig zeeschip of luchtvaartuig met dien
verstande dat het risico in elk geval eindigt na verloop van vijftien
dagen te rekenen van 24.00 uur plaatselijke tijd op de dag van
aankomst van het zeeschip of luchtvaartuig in de uiteindelijke
loshaven of losplaats.
c Het risico eindigt voorts na verloop van vijftien dagen te rekenen
van 24.00 uur plaatselijke tijd op de dag van aankomst van het
zeeschip of luchtvaartuig in een haven of plaats waar de zaken
worden gelost in verband met verder vervoer door hetzelfde of een
ander zeeschip of luchtvaartuig, met dien verstande dat het risico
wederom voor rekening van verzekeraar komt zodra de zaken
worden geladen aan boord van het verder vervoerende zeeschip of
luchtvaartuig; gedurende genoemd tijdvak van vijftien dagen blijft
de dekking na lossing slechts van kracht gedurende de tijd dat de
zaken zich in voornoemde haven of plaats bevinden.
d Het risico van mijnen en achtergebleven drijvende of gezonken
torpedo’s is bovendien gedekt zolang de zaken zich bevinden aan
boord van enig ander vaartuig dan het hierboven genoemde
zeeschip of luchtvaartuig.
e Het bepaalde in dit artikel geldt alleen dan indien verzekerde de
zaken op de normale of op de met verzekeraar overeengekomen
wijze doet vervoeren en dit plaatsvindt binnen het op het polisblad
vermelde geografische dekkingsgebied.
Onderbreking van de reis
Het in artikel 3.1 van deze aanvullende goederendekking bepaalde
blijft gelden, ook in geval van:
a onderbreking van het vervoer;
b verandering van koers, reis- of vervoermiddel;
c verlenging van de reis;
d overschrijding van het op het polisblad genoemde geografische
dekkingsgebied, een en ander door omstandigheden buiten de
macht van verzekerde, met dien verstande dat, indien het risico
voor verzekeraar wordt verzwaard, verzekeraar tot een passende
premieaanpassing gerechtigd is, tenzij deze omstandigheden het
gevolg zijn van een gevaar waartegen verzekerd is.
Tussentijdse beëindiging van de reis
a Indien de vervoersovereenkomst wordt beëindigd in een andere
haven of plaats dan de daarin genoemde plaats van bestemming
zal die andere haven of plaats gelden als de uiteindelijke loshaven of
-plaats en eindigt het risico voor verzekeraar overeenkomstig het
bepaalde in artikel 3.1 b van deze aanvullende goederendekking.
b Ingeval de zaken vervolgens alsnog worden verzonden naar de
oorspronkelijke of enig andere bestemming, mits binnen het op het
polisblad vermelde geografische dekkingsgebied, komt het risico
wederom voor rekening van verzekeraar zodra de zaken voor die
reis aan boord van het verder vervoerende zeeschip of
luchtvaartuig worden geladen.
Tevens is dan het bepaalde in artikel 3.1 d van deze aanvullende
goederendekking van toepassing.
Zeeschip/ Aankomst
Onder een zeeschip wordt verstaan een schip dat bestemd is voor
het vervoer van de zaken geheel of gedeeltelijk over zee van enige
haven of plaats naar een andere haven of plaats. Onder ‘aankomst
van het zeeschip’ wordt verstaan het moment waarop het zeeschip
het anker heeft laten vallen, is gemeerd of op andere wijze heeft
vastgemaakt aan een ligplaats of andere plaats, binnen het gebied dat
valt onder de jurisdictie van de Havenautoriteiten. In het geval dat zulk
een ligplaats of andere plaats niet beschikbaar is, dient onder
aankomst te worden verstaan het moment waarop het zeeschip voor
de eerste maal het anker laat vallen, meert of op andere wijze
vastmaakt, hetzij in hetzij bij de haven of de plaats waar de zaken
gelost moeten worden.
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3.5

3.6

4

Stakersrisico
Ten aanzien van het stakersrisico loopt de verzekerde reis geheel
gelijk aan die zoals omschreven in de op het polisblad genoemde
verzekeringsvoorwaarden.
Retourzendingen
Indien de zaken worden teruggezonden verleent verzekeraar
gedurende het retourtransport van de zaken, zoals vermeld op het
polisblad, die al dan niet verzekerd zijn geweest onder de polis voor de
heenreis, dekking overeenkomstig de van toepassing zijnde
verzekeringsvoorwaarden.

5

Einde van de verzekering
Naast het bepaalde in artikel 7 van de Algemene voorwaarden en de
verzekeringsvoorwaarden eindigt deze aanvullende goederendekking
na schriftelijke opzegging door de verzekeraar met een opzegtermijn
van zeven dagen, echter voor zendingen van en naar de Verenigde
Staten van Noord Amerika met een opzegtermijn van 48 uur.

Premie
De in de polis vermelde premie(s) worden verhoogd met de op de
dag van verscheping dan wel verzending geldende premies voor het
oorlogs- en/of stakersrisico.
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Aanvullende goederendekking Meerdere waarde GMW08
Verzekeringsvoorwaarden
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

1

1.1

2

2.1

Begripsomschrijvingen

Verzekerde
De dekking volgens deze aanvullende goederendekking geldt alleen
voor de op het polisblad of certificaat genoemde verzekeringnemer
of een andere specifiek hiervoor op het polisblad of certificaat
genoemde verzekerde.
Artikel 1.2 (definitie verzekerde) van de verzekeringsvoorwaarden is in
het kader van deze aanvullende goederendekking niet van toepassing.

2.2

2.3

Dekking
Verzekeraar vergoedt met inachtneming van de bepalingen in de
verzekeringsvoorwaarden en andere op het polisblad van toepassing
verklaarde bepalingen, meerdere waarde als hieronder omschreven.
Meerdere waarde, winst en kosten
a Verzekerd belang
Het verzekerde belang wordt gevormd door de meerdere waarde,
winst of kosten welke verzekerde kan hebben of krijgen gedurende
het transport van de op het polisblad vermelde zaken waarvoor
door de afzender/verkoper ten behoeve van verzekerde een
verzekering is gesloten.
b Verzekerde waarde
Als verzekerde waarde zal gelden het verschil tussen het bedrag,
dat bij de door de afzender/verkoper ten behoeve van verzekerde
afgesloten verzekering is verzekerd en het bedrag vastgesteld
overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.7 e van de
verzekeringsvoorwaarden.

c Averij grosse
Indien in geval van averij grosse de dragende waarde van de zaken
hoger is dan het verzekerde bedrag van de door de afzender/
verkoper ten behoeve van verzekerde afgesloten verzekering zal
door verzekeraar het verschil worden betaald tot een maximum
van het averij grossepercentage over de verzekerde meerdere
waarde.
Verzekerde gevaren
De dekking geschiedt op condities als vermeld in de door de
afzender/verkoper ten behoeve van verzekerde afgesloten
verzekering voor zover deze niet ruimer zijn dan het bepaalde in de
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules.
Schadevergoeding
Verzekeraar vergoedt, met inachtneming van het bepaalde in artikel
2.1 c van deze aanvullende goederendekking, in geval van een gedekte
schade, zonder dat verzekeraar recht doet gelden op een eventueel
provenu, hetzelfde schadepercentage als onder de door de afzender/
verkoper ten behoeve van verzekerde afgesloten verzekering wordt
vergoed.

3

Opgave aan verzekeraar

3.1

Opgave van de onder deze aanvullende goederendekking vallende
transporten dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van
de op het polisblad vermelde verzekeringsvoorwaarden.
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Aanvullende goederendekking Verschil in condities GVC08
Verzekeringsvoorwaarden
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

1

1.1

2

2.1

Begripsomschrijving

Verzekerde
De dekking volgens deze aanvullende goederendekking geldt alleen
voor de op het polisblad of certificaat genoemde verzekeringnemer
of een andere specifiek hiervoor op het polisblad of certificaat
genoemde verzekerde.
Artikel 1.2 (definitie verzekerde) van de verzekeringsvoorwaarden is in
het kader van deze aanvullende goederendekking niet van toepassing.

3

3.1

Dekking

Verschil in condities
Zaken bestemd voor verzekerde, waarvoor door de afzender/
verkoper ten behoeve van verzekerde een verzekering is gesloten
waarvan de condities geen of onvoldoende dekking bieden, zal met
inachtneming van de op het polisblad vermelde verzekeringsvoorwaarden en bepalingen schadevergoeding plaatsvinden, echter
alleen dan voor zover een en ander niet is gedekt op de elders
gesloten polis.

Opgave aan verzekeraar
Opgave van de onder deze aanvullende goederendekking vallende
transporten dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van
de op het polisblad vermelde verzekeringsvoorwaarden.
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Aanvullende goederendekking Overnamedekking GON08
Verzekeringsvoorwaarden
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

1

1.1

2

2.1

2.2

2.3

Begripsomschrijving

Verzekerde
De dekking volgens deze aanvullende goederendekking geldt alleen
voor de op het polisblad of certificaat genoemde verzekeringnemer
of een andere specifiek hiervoor op het polisblad of certificaat
genoemde verzekerde.
Artikel 1.2 (definitie verzekerde) van de verzekeringsvoorwaarden is in
het kader van deze aanvullende goederendekking niet van toepassing.

Dekking

Overname van elders lopende dekking
Zaken bestemd voor verzekerde waarvoor door de afzender/verkoper
ten behoeve van verzekerde een verzekering is gesloten zijn onder
deze aanvullende goederendekking meeverzekerd mits de polis van
die andere verzekering wordt overgedragen aan verzekeraar.
Verzekerde gevaren
Overeenkomstig de op het polisblad vermelde algemene
voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere voorwaarden en
clausules.

3

3.1

Schadevergoeding
In geval van een gedekte schade zal:
a de schadevergoeding door verzekeraar uitsluitend geschieden
tegen overdracht door verzekerde aan verzekeraar van haar
rechten onder de polis gesloten door de afzender;
b verzekerde verzekeraar toestaan, indien deze dit wenst, in naam
van verzekerde op te treden, zowel in als buiten rechte. In dat geval
verstrekt verzekeraar aan verzekerde een renteloos voorschot ter
grootte van hetgeen hem krachtens deze aanvullende
goederendekking toekomt. Dit voorschot wordt verrekend met de
definitieve uitkering. Alle kosten van verhaal komen voor rekening
van verzekeraar;
c het in deze polis, in de polis van de afzender en in de wet bepaalde
omtrent dubbele of meervoudige verzekering wordt binnen het
kader van deze aanvullende goederendekking als niet van
toepassing zijnde beschouwd.

Opgave aan verzekeraar
Opgave van de onder deze aanvullende goederendekking vallende
transporten dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van
de op het polisblad vermelde verzekeringsvoorwaarden.
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Aanvullende goederendekking Sellers Interest GSI08
Verzekeringsvoorwaarden
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

1

1.1

1.2

Uitdrukkelijke voorwaarde

2.1

Verzekerde mag in geen geval de koper of diens vertegenwoordiger in
kennis stellen van het bestaan van de ‘Sellers Interest’-dekking. Het
niet voldoen aan deze uitdrukkelijke voorwaarde leidt tot verval van
het recht op schadevergoeding krachtens deze aanvullende
goederendekking.

3.1

3.2

3.3

4.1

Begripsomschrijvingen

Verzekerde
De dekking volgens deze aanvullende goederendekking geldt alleen
voor de op het polisblad of certificaat genoemde verzekeringnemer
of een andere specifiek hiervoor op het polisblad of certificaat
genoemde verzekerde.
(definitie verzekerde) van de verzekeringsvoorwaarden is in het kader
van deze aanvullende goederendekking niet van toepassing.

2

3

4

5

5.1

6

6.1

Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen in de betreffende artikelen van de op het
polisblad vermelde Algemene verzekeringsvoorwaarden en
verzekeringsvoorwaarden is van de dekking tevens uitgesloten:
Opslag of vervoerskosten
opslag of vervoerskosten in geval van terugzending of doorzending
van de zaken.

Schade

Verplichtingen in geval van schade
In aanvulling op de verplichtingen genoemd in artikel 4.1 van de
verzekeringsvoorwaarden:
j mag verzekerde in geen geval de rechten uit deze Sellers Interest
dekking overdragen aan anderen dan aan verzekeraar;
k dient verzekerde alle rechten en vorderingen die hij op de koper of
derden heeft op verzoek van verzekeraar aan hem over te dragen.

Opgave aan verzekeraar
Opgave van de onder deze aanvullende goederendekking vallende
transporten dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van
de op het polisblad vermelde verzekeringsvoorwaarden.

Dekking
Verzekeraar vergoedt met inachtneming van de algemene
voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere voorwaarden en
clausules als genoemd op het polisblad, alsmede de hierboven
vermelde uitdrukkelijke voorwaarde en de uitsluitingen genoemd in
artikel 4 van deze aanvullende goederendekking, Sellers Interest zoals
hieronder omschreven.
‘Sellers Interest’
Hieronder wordt verstaan het belang dat verzekerde kan hebben
indien de zaken die niet voor haar risico reizen niet of beschadigd
aankomen en de koper als gevolg daarvan weigert de overeengekomen koopsom geheel of gedeeltelijk te voldoen dan wel zijn
verplichtingen inzake averij grosse of andere kosten niet nakomt.
Verzekerde gevaren
Verzekeraar is alleen dan tot vergoeding van een gedekte schade
gehouden indien:
a de zaken verloren dan wel beschadigd zijn als gevolg van een gevaar,
gedekt onder de op het polisblad vermelde verzekeringsvoorwaarden of bepalingen en
b de koper ingebreke blijft om de overeengekomen koopprijs geheel
of gedeeltelijk te betalen of indien de koper zijn verplichtingen
inzake averij grosse of andere kosten niet nakomt en
c de vordering op de koper niet verrekenbaar is.
Schadevergoeding
De schadevergoeding op grond van deze aanvullende goederendekking geschiedt onafhankelijk van enige schadevergoeding volgens
andere op het polisblad van toepassing verklaarde voorwaarden en
bepalingen. Naast de uitsluitingen genoemd in de betreffende
artikelen van de op het polisblad vermelde voorwaarden is van de
dekking van deze aanvullende goederendekking tevens uitgesloten:

44

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders TAV08
Verzekeringsvoorwaarden
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

Inhoud

			
Begripsomschrijvingen
Dekking
Uitsluitingen
Schade
Premie
Wijzigingen van premie en/of voorwaarden
Duur en einde van de verzekering
Slotbepalingen

1
1.1
1.2

2

2.1

Artikel
1
2
3
4
5
6
7
8

Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebeurtenis
elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende
voorvallen, waarbij schade is ontstaan;
Verzekerde
als verzekerde worden aangemerkt
a verzekeringnemer;
b de ondergeschikten van verzekeringnemer voor zover:
n hun aansprakelijkheid voortvloeit uit werkzaamheden die ten
behoeve van verzekeringnemer in diens hoedanigheid van
vervoerder worden verricht en
n verzekeringnemer ook zelf aansprakelijk is.
Onder ondergeschikten worden in ieder geval niet verstaan
zogenaamde ondervervoerders.

Dekking

Dekkingsgebied
De dekking geldt voor gebeurtenissen in Europa met uitzondering van
de voormalige republieken van de U.S.S.R.
2.2 Aansprakelijkheid
Verzekeraar vergoedt met inachtneming van de uitsluitingen
genoemd in artikel 3:
2.2.1 Aansprakelijkheid
de gevolgen van de aansprakelijkheid van verzekerde tegenover
ladingbelanghebbenden en/of opdrachtgevers voor verlies van en
materiële schade aan de door hem ten vervoer over de weg in
ontvangst genomen zaken en schade door vertraging zoals
aangegeven onder de bijzondere regelingen, mits en voor zover die
aansprakelijkheid op hem rust krachtens:
a bepalingen van de wet of traktaat inzake de aansprakelijkheid van
de wegvervoerder;
b andere condities of bepalingen welke op het vervoer van
toepassing zijn, mits deze niet ruimer zijn dan de hieronder
genoemde;
n ten aanzien van grensoverschrijdend vervoer: de C.M.R.
(Convention relative au contrat de transport international de
Marchandises par Route 1956, Verdrag betreffende de
overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de
weg);
n ten aanzien van binnenlands vervoer binnen Nederland: de A.V.C.
(de laatst uitgekomen versie van de Algemene
Vervoerscondities);
tot ten hoogste e 375.000,00 per gebeurtenis voor alle
verzekerden tezamen, een en ander met in acht name van de
regeling inzake ladingdiefstallen.
2.2.1.1 Bijzondere regelingen
Gedekt is de aansprakelijkheid binnen de bovenstaande grenzen:
1 Opslag
tijdens opslag uitsluitend voor zover deze opslag noodzakelijkerwijs
deel uitmaakt van het vervoer en tot een maximum van zeven
dagen per opslagadres;

2 Remboursement
ten aanzien van het niet innen van het remboursement tot een
bedrag van e 2.500,00 per gebeurtenis;
3 Vertraging
uitsluitend indien er sprake is van een transport onder de C.M.R. ten
aanzien van immateriële schade door vertraging tot een bedrag
gelijk aan de vrachtprijs van de vervoerde zaken;
2.2.1.2 Regeling ladingdiefstallen
1 In geval van diefstal, verduistering of vermissing van een gehele
lading, welke zich in een vervoermiddel bevindt, onverschillig of die
lading later geheel of gedeeltelijk wordt teruggevonden, zal onder de
polis vallende schade worden vergoed onder aftrek van een eigen
risico van 30%, met een minimum van e 25.000,00. Bij diefstal,
verduistering of vermissing van een deel van een
voertuigcombinatie geldt dit eigen risico overeenkomstig.
2 Indien het eigen risico wordt toegepast zal de vergoeding van
schade onder de polis worden gemaximeerd tot een bedrag van
e 125.000,00 per schadegeval.
3 Bij de berekening van het schadebedrag dat ten laste van de polis
kan worden gebracht, zal het bovengenoemde eigen risico worden
toegepast vóór andere van toepassing zijnde eigen risico’s.
4 Het eigen risico zal evenwel niet worden toegepast indien:
n het vervoermiddel waarmee het transport plaatsvond, was
uitgerust met een door verzekeraar geaccepteerd en door SCM
of een soortgelijke instantie goedgekeurd beveiligingssysteem, dat in overeenstemming is met de voorgeschreven
beveiligingsklasse conform de bij deze clausule behorende
risicoindeling, mits verzekerde aantoont dat het beveiligingssysteem ten tijde van de diefstal, verduistering of vermissing in
werking was en
n het door de verzekeraar geaccepteerde en door SCM of een
soortgelijke instantie goedgekeurd beveiligingssysteem jaarlijks
gecontroleerd en goedgekeurd is door een erkend inbouwbedrijf
en
5 Het eigen risico zal in ieder geval worden toegepast indien de
diefstal, verduistering of vermissing van een gehele lading is
veroorzaakt door:
n roekeloosheid van verzekerde;
n opzet of roekeloosheid van ondergeschikten en/of personen van
wier hulp verzekerde bij de uitvoering van de vervoerovereenkomst gebruik maakt.
Onder een vervoermiddel worden mede begrepen aanhangwagens, opleggers, afzetbakken, containers en dergelijke. Een
overzicht van de goedgekeurde producten en hun mogelijke
toepassingen is te vinden op www.scm.nl onder ‘mechanische
beveiliging’.
Ten aanzien van vervoermiddelen met een bouwjaar voor juli 2005
wordt bepaald dat voor deze vervoermiddelen de oude
beveiligingseisen van kracht blijven.
Voor vervoermiddelen met een bouwjaar vanaf juli 2005 gelden de
nieuwe beveiligingseisen, met de daarbij behorende
beveiligingsklasse.
De Risicoindeling beveiliging beroepsgoederenvervoer treft u op
bladzijde 4 aan.
2.3 Kosten
1 Juridische kosten en rente
De proceskosten en de kosten van rechtsbijstand die met
goedkeuring van verzekeraar zijn gemaakt, alsmede de wettelijke en
de zogenaamde ‘A.V.C.’ rente over het door deze verzekering
gedekte gedeelte van de hoofdsom.
2 Opruimingskosten
De door verzekerde, in geval van een gedekte schade te betalen
kosten verbonden aan het opruimen van als verloren te
beschouwen zaken, tot een maximum van e 2.500,00 per
gebeurtenis. Van deze dekking zijn uitgesloten alle vorderingen met
betrekking tot bodem-, lucht- en waterverontreiniging en
vernietigingskosten.
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2.4

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8

3.9

3 Borgstelling
n Wanneer ter zake van een schadegeval door een overheid een
borgsom wordt verlangd om de opheffing van een op de ten
vervoer aangenomen zaken gelegd beslag of de invrijheidstelling van een verzekerde te verkrijgen, zal verzekeraar deze
borgsom verstrekken tot ten hoogste e 25.000,00 voor alle
verzekerden tezamen, mits verzekerden jegens verzekeraar
aanspraak op vergoeding van de schade hebben.
n Uitsluitend verzekeraar is gerechtigd over de verstrekte borgsom
te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven. Verzekerden zijn
verplicht alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te
verkrijgen.
Inloop- en uitlooprisico
a Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken
waarvan het transport is aangevangen vóór de ingangsdatum van
de verzekering.
b Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken, waarvan
het transport is aangevangen vóór of op de dag van beëindiging van
de verzekering.

Uitsluitingen
Uitgesloten zijn aansprakelijkheid en kosten als gevolg van schade:
Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van verzekerde. Deze
uitsluiting geldt niet indien verzekeringnemer aantoont dat deze
gedragingen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben
voorgedaan en dat hem terzake daarvan geen verwijt treft;
Cabotage
ontstaan tijdens cabotage vervoer. Onder cabotage wordt verstaan
het binnenlands vervoer in een ander land dan waar verzekeringnemer is gevestigd;
Documenten
door onregelmatigheden met, het ontbreken van, het niet of niet juist
opmaken en/of behandelen van documenten en/of bescheiden en
dergelijke indien naar aanleiding van zulke onregelmatigheden zoals
belastingen, rechten, accijnzen, landbouwheffingen, teruggave van
subsidies, administratieve of andere boeten en dergelijke worden
gevorderd of kunnen worden gevorderd, onverschillig van wie de
vordering afkomstig is;
Geld, geldswaardige papieren en kostbaarheden
aan geld, geldswaardige papieren, edele metalen bewerkt of
onbewerkt, edelstenen en parels, kleinoden, sieraden en voorwerpen
van kunst of verzamelwaarde;
Hulp en uitrustingsstukken
aan hulp- en uitrustingsstukken die tot de vervoermiddelen behoren
alsmede containers, trailers, onderstellen, te slepen of gesleepte
vervoermiddelen en soortgelijke objecten;
Levende dieren
aan levende dieren;
Verhuizingen
aan huishoudelijke inboedels en bedrijfs- en kantoorinventarissen;
Bederfelijke zaken door bederf
Deze uitsluiting is niet van toepassing indien het vervoer heeft
plaatsgevonden met vervoermiddelen die:
a gerekend naar de aard van de zaken en de klimatologische
omstandigheden voor dit vervoer gebruikelijk en geschikt zijn en;
b zijn voorzien van een inrichting om de zaken te onttrekken aan de
invloed van hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van
de lucht;
Zaken in tanks
door contaminatie van zaken die vervoerd worden in tanks. Deze
uitsluiting is niet van toepassing indien de schade is ontstaan door:
a brand of ontploffing gelegen in een oorzaak buiten de tank;
b een ongeval het voertuig of het vervoermiddel waarop het voertuig
was geplaatst overkomen;

3.10 Molest en atoomkernreacties
a veroorzaakt of ontstaan door molest, zijnde gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
Voor de betekenis van deze begrippen gelden de begripsomschrijvingen die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland op 2 november 1981 bij de griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage zijn gedeponeerd;
b door of tijdens inbeslagname door een Nederlandse of andere
overheid;
c veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan;
3.11 Bijzonder belang
uit hoofde van een beding van:
a een bijzonder belang bij de aflevering;
b een hogere schadevergoeding;
c een bijzonder tijdstip van de aflevering;
d een verzekeringsverplichting.

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Schade

Verplichtingen na schade
Verzekerde is verplicht
a zodra hij op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die
voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden die gebeurtenis
zo spoedig mogelijk te melden;
b binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle inlichtingen en
bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar van belang zijn
om zijn uitkeringsplicht te beoordelen;
c zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de
belangen van verzekeraar zou kunnen schaden;
e bij (poging tot) diefstal of enig ander strafbaar feit zo spoedig
mogelijk aangifte te doen bij de politie en schriftelijk bewijs hiervan
te overleggen aan verzekeraar;
f verzekeraar desgevraagd te machtigen alle door hem noodzakelijk
geachte acties in naam van verzekerde te voeren;
g aanspraken op schadevergoeding die verzekerde met betrekking
tot derden verkregen mocht hebben desgevraagd aan verzekeraar
over te dragen.
h Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
verzekerde een of meer van bovenstaande verplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft
geschaad, Elk recht op uitkering komt te vervallen indien verzekerde
de hiervoor onder a en b genoemde verplichtingen niet is
nagekomen met de opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de
misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
Beredding
a Zodra de verzekerde van de verwezenlijking van het risico of het
ophanden zijn ervan op de hoogte is, of behoort te zijn, is hij,
naarmate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht binnen redelijke
grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of
vermindering van schade kunnen leiden.
b De verzekeraar vergoedt de kosten van maatregelen die tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege verzekerde
worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk
dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor - indien
gevallen - de verzekering dekking biedt, of om die schade te
beperken.
c Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter
voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957
BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft geschaad.
Schaderegeling
Verzekeraar belast zich met het naar eigen inzicht regelen en
vaststellen van de schade. Hij heeft het recht benadeelden
rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen.
Vergoeding verzekeraar
Verzekeraar vergoedt in geval van een gedekte schade:
a Aansprakelijkheid
de schade bedoeld in artikel 2.2.1 van deze verzekeringsvoorwaarden voor alle verzekerden tezamen per gebeurtenis, tot
ten hoogste de in artikel 2.2.1 genoemde bedragen.
b Kosten
de kosten bedoeld in artikel 2.3 voor alle verzekerden tezamen per
gebeurtenis, eventueel boven de in artikel 2.2.1 genoemde
bedragen.
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4.5

4.6

4.7

5

5.1

Eigen risico
a De van toepassing zijnde eigen risico’s gelden per gebeurtenis en
onafhankelijk van elkaar.
b Het eigen risico inzake ladingdiefstallen als vermeld in artikel 2.2.1
wordt toegepast vóór andere in deze voorwaarden of op het
polisblad voorkomende eigen risico’s. In tegenstelling tot het
gestelde in lid a van dit artikel, geldt dit eigen risico per gebeurtenis
per vervoermiddel.
Verjaring
a Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een
uitkering verjaart door verloop van drie jaren na aanvang van de dag,
volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de
opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. Niettemin verjaart de
rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid niet voordat
zes maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de
verzekering dekking verleent, binnen de voor deze geldende
verjarings- of vervaltermijn is ingesteld.
b Een verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling,
waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe
verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag,
volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent,
hetzij bij aangetekende brief ondubbelzinnig heeft medegedeeld de
aanspraak af te wijzen onder eveneens ondubbelzinnige vermelding
van het onder c vermelde gevolg.
c Ingeval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door verloop van
zes maanden.
Andere verzekeringen
Indien de schade waarvoor de aansprakelijkheid en de kosten tevens
zijn gedekt onder één of meer andere polissen al dan niet van oudere
datum, of gedekt zou zijn indien deze verzekering niet zou hebben
bestaan, dan loopt deze dekking slechts als excedent boven de
dekking die onder de andere polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht
of in andere polis(sen) een samenloopartikel is opgenomen. In geen
geval komt het eventuele eigen risico van een andere verzekering
onder deze dekking voor vergoeding in aanmerking.

5.2

6

Wijziging van de premie en/of voorwaarden
Verzekeraar heeft het recht telkens bij ingang van een nieuwe
contractstermijn de premie en/of voorwaarden te herzien. Wanneer
verzekeraar van dit recht gebruik maakt, deelt hij dit aan de
verzekeringnemer, uiterlijk dertig dagen vóór de contractsvervaldatum mede. Indien op de contractsvervaldatum geen
overeenstemming is bereikt over de nieuwe premie en/of
voorwaarden, geldt de verzekering op die datum als opgezegd.

Premie

Premieberekening
a De premieberekening geschiedt op basis van de bruto vrachtomzet van verzekeringnemer. Onder brutovrachtomzet wordt
verstaan het totaal factuurbedrag aan vrachtpenningen van de
onder deze verzekering gedekte transporten incluis de bruto
vrachtomzet van de door verzekerde uitbestede transporten.
b Aan het begin van ieder jaar wordt een voorschotpremie,
vermeerderd met kosten en (eventuele) assurantiebelasting, in
rekening gebracht. Deze voorschotpremie, welke is vermeld op het
polisblad, geldt tevens als minimumpremie per jaar.
c Ter vaststelling van de over een verzekeringsjaar definitief
verschuldigde premie is verzekeringnemer verplicht, binnen een
redelijke termijn na het einde van elk verzekeringsjaar, aan
verzekeraar een opgave te verstrekken van:
1 de werkelijke bruto-vrachtomzet
Indien in de polis onder het hoofd premie meerdere
naverrekeningspremies zijn vermeld, dan dient de opgave van de
vervoerde omzet aan de hand hiervan te worden gespecificeerd.
2 het totale tonnage bruto laadvermogen van de bij verzekerde in
gebruik zijnde vervoermiddelen.

d Indien de werkelijke bruto- vrachtomzet de geschatte brutovrachtomzet overschrijdt, vindt aan het einde van elk
verzekeringsjaar naverrekening plaats, op basis van de op het
polisblad genoemde premie(s).
e Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering is verzekeringnemer verplicht binnen twee maanden na de beëindigingdatum
aan verzekeraar een opgave te verstrekken van de totale brutovrachtomzet gedurende de verstreken verzekeringstermijn, waarna
over deze opgave de definitief verschuldigde premie wordt
berekend. Over het verschil tussen de reeds in rekening gebrachte
voorschot-premie en de definitieve premie vindt pro rata
verrekening plaats.
f Verzekeringnemer is verplicht, indien verzekeraar daartoe verzoekt,
een verklaring van een onafhankelijk deskundige te overleggen,
waaruit de juistheid van de door hem verstrekte omzetcijfers blijkt.
g Indien verzekeringnemer niet heeft voldaan aan de bovenvermelde
verplichtingen, wordt de definitief verschuldigde jaar of
periodepremie vastgesteld op de voor het betreffende
verzekeringsjaar of periode vastgestelde voorschotpremie
verhoogd met 25% of met zoveel meer als verzekeraar toekomt op
grond van de aan verzekeraar bekende omstandigheden.
Aanpassing voorschotpremie
Verzekeraar heeft het recht, met terugwerkende kracht, vanaf de
contractsvervaldatum de voorschotpremie aan te passen aan de
over het voorafgaande verzekeringsjaar verschuldigde definitieve
premie. Indien verzekeraar van dit recht gebruik maakt is de
mededelings-termijn als vermeld in artikel 6 van deze
verzekeringsvoorwaarden niet van toepassing.

7

Duur en einde van de verzekering
De verzekering eindigt bij beëindiging van de activiteiten van
verzekeringnemer.

8

Slotbepalingen
Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent wijzigingen wordt
verwezen naar de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen.
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Risico-indeling beveiliging
beroepsgoederenvervoer over de weg
Geldig vanaf 1 januari 2003

Risico-indeling beveiliging
beroepsgoederenvervoer over de weg
Geldig voor vervoermiddelen met een bouwjaar voor juli 2005

Voorzover de vervoerde zaken onder meerdere categorieën worden
genoemd, dient altijd de zwaardere beveiligingsklasse te worden
toegepast.

Voorzover de vervoerde zaken onder meerdere categorieën worden
genoemd, dient altijd de zwaardere beveiligingsklasse te worden
toegepast.

		
Risico-indeling
Categorie I
Laagwaardige bouwmaterialen
Niet gekoelde agrarische producten
Papier
Vee
IJzerschroot
Zand en grind
Categorie II
Gekoelde agrarische producten
Hoogwaardige bouwmaterialen
Levensmiddelen, frisdranken
Meubelen
Tankvervoer
Categorie III
Chemische producten
Vis- en vleesproducten
Bier

Voorgeschreven
beveiligingsklassen

Standaard beveiliging
(deur-, contact-, stuurslot)

B1

B2 1

Categorie IV
Confectie
B3 1
Elektronica
Softwaredragers
Non Ferrometalen
Alcoholische dranken, met uitzondering van bier
Tabakswaren
Geneesmiddelen
Parfums, cosmetica

		
Risico-indeling
Categorie I
Laagwaardige bouwmaterialen
Niet gekoelde agrarische producten
Papier
Vee
IJzerschroot
Zand en grind
Categorie II
Gekoelde agrarische producten
Hoogwaardige bouwmaterialen
Levensmiddelen, frisdranken
Meubelen
Tankvervoer
Categorie III
Chemische producten
Vis- en vleesproducten
Bier

Voorgeschreven
beveiligingsklassen

Standaard beveiliging
(deur-, contact-, stuurslot)

BV0 of BV1

BV2 1 of BV3 1

Categorie IV
Confectie
BV3 1
Elektronica
Softwaredragers
Non Ferrometalen
Alcoholische dranken, met uitzondering van bier
Tabakswaren
Geneesmiddelen
Parfums, cosmetica
1

 e geïnstalleerde beveiliging dient automatisch te worden
D
ingeschakeld, onafhankelijk van de activiteiten van de chauffeur.
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Aansprakelijkheid van verhuizingen over de weg TAD08
Verzekeringsvoorwaarden
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

1

1.1
1.2
1.3

1.4

2

Dekking

Doorhaling van artikelen
Artikel 3.7 van de verzekeringsvoorwaarden TAV08 is in het kader van
deze aanvullende dekking niet van toepassing.
Dekkingsgebied
Deze aanvullende module geeft dekking voor gebeurtenissen in
Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.
Aansprakelijkheid
In aanvulling op het bepaalde in artikel 2.2.1 van de Algemene
Voorwaarden TAV08 zijn meeverzekerd de gevolgen van de
aansprakelijkheid van verzekerde als vervoerder inzake verhuizingen
over de weg, mits en voor zover die aansprakelijkheid op hem rust
krachtens: de A.V.v.V. (Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen,
laatste versie).
Maximale schadevergoeding
De schadevergoeding krachtens deze aanvullende dekking bedraagt
ten hoogste e 50.000,– per inboedel.

Schadevergoeding
De schadevergoeding op grond van deze aanvullende dekking
geschiedt onafhankelijk van enige andere schadevergoeding volgens
andere op het polisblad vermelde voorwaarden, bepalingen en
clausules.
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Chauffeursverzekering TAC08
Aanvullende dekking
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

1

1.1

2
2.1
2.2

3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
a

4

4.1

Begripsomschrijvingen

Verzekerde
de chauffeur(s) en bijrijders(s) die in dienst zijn van verzekeringnemer. Hieronder worden ook begrepen de zogenaamde ‘eigen
rijders’.

Dekking
In de voorwaarden wordt verstaan onder:
Dekkingsgebied
De dekking geldt voor gebeurtenissen in Europa met uitzondering van
de voormalige republieken van de U.S.S.R.
Verlies en schade
Verzekeraar vergoedt met inachtneming van de uitsluitingen
genoemd in artikel 3 van deze aanvullende dekking schade door
verlies of beschadiging van persoonlijk bezittingen van verzekerde die
deze mee op reis neemt, uitsluitend indien door verzekerde wordt
aangetoond:
a het bestaan van en eigendomsrecht van verzekerde ten aanzien
van deze persoonlijke eigendommen en;
b dat de schade het gevolg is van:
1 brand;
2 diefstal na braak aan het gedeelte van het vervoermiddel waarin
de persoonlijke eigendommen zich bevonden. Onder braak
wordt verstaan een zichtbare verbreking van een afsluiting met
het oogmerk zich wederrechtelijk toegang te verschaffen;
3 beroving;
4 afpersing;
5 een ongeval waarbij de vrachtwagen is betrokken, mits
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de gebeurtenis naar
zijn aard en omvang het verlies van en de schade aan de zaken
heeft veroorzaakt

Uitsluitingen
Uitgesloten zijn verlies en beschadiging:
Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van verzekerde;
Onvoldoende zorg
door het niet in acht nemen door verzekerde van de normale
zorgvuldigheid. Met het in acht nemen van de normale zorgvuldigheid
wordt bijvoorbeeld bedoeld, dat verzekerde:
a in redelijkheid de meest passende maatregelen treft ter
voorkoming van schade, en
b gezien de omstandigheden, de meest veilige bewaarplaats gebruikt,
in ieder geval een deugdelijk afgesloten ruimte;
Normale slijtage
bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage;
Geld, cheques en sieraden
van geld, cheques, creditcards en sieraden;
Molest en atoomkernreacties
veroorzaakt of ontstaan door molest, zijnde gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
Voor de betekenis van deze begrippen gelden de
begripsomschrijvingen die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland op 2 november 1981 bij de griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage zijn gedeponeerd;
b door of tijdens inbeslagname door een Nederlandse of andere
overheid;
c veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.

4.2

4.3

4.4
4.5

Schade

Verplichtingen na schade
a Zodra verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een
gebeurtenis die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden,
is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden.
b Verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle
inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar
van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen.
c Verzekerde is verplicht volle medewerking te verlenen en alles na te
laten wat de belangen van verzekeraar zou kunnen schaden.
e In het geval van (poging tot) diefstal of enig ander strafbaar feit zo
spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie en schriftelijk bewijs
hiervan te overleggen aan verzekeraar.
f Verzekerde is verplicht het bezit, de waarde, en de ouderdom van
de verloren gegane of beschadigde verzekerde zaken aan te tonen.
g Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
verzekerde een of meer van bovenstaande verplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft
geschaad. Elk recht op uitkering komt te vervallen indien verzekerde
de hiervoor onder a en b genoemde verplichtingen niet is
nagekomen met de opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de
misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
Beredding
a Zodra de verzekerde van de verwezenlijking van het risico of het
ophanden zijn ervan op de hoogte is, of behoort te zijn, is elk
hunner, naarmate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht binnen
redelijke grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of
vermindering van schade kunnen leiden.
b De verzekeraar vergoedt de kosten van maatregelen die tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege verzekerde
worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk
dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor - indien
gevallen - de verzekering dekking biedt, of om die schade te
beperken.
c Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter
voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957
BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft geschaad.
Vergoeding verzekeraar
Verzekeraar vergoedt in geval van een gedekte schade:
a Bij verlies
de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor de
gebeurtenis tot ten hoogste e 1.500,00 euro per vervoermiddel,
waarvan maximaal e 500,00 voor audiovisuele apparatuur,
geluids- en beelddragers, per gebeurtenis;
b Bij beschadiging
de reparatiekosten, waarop in mindering wordt gebracht:
1 een redelijke aftrek voor normale slijtage;
2 de waarde van eventuele restanten.
De schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat bij
verlies zou zijn betaald.
c De schadevergoeding op grond van deze aanvullende dekking
geschiedt onafhankelijk van enige andere schadevergoeding
volgens ander op het polisblad vermelde voorwaarden, bepalingen
en clausules.
Onderverzekering
Verzekeraar zal zich niet op onderverzekering beroepen.
Eigen risico
Van toepassing is een eigen risico van e 50,00 per gebeurtenis per
persoon.
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4.6

Verjaring
a Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een
uitkering verjaart door verloop van drie jaren na aanvang van de dag,
volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de
opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. Niettemin verjaart de
rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid niet voordat
zes maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de
verzekering dekking verleent, binnen de voor deze geldende
verjarings- of vervaltermijn is ingesteld.
b Een verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling,
waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe
verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag,
volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent,
hetzij bij aangetekende brief ondubbelzinnig heeft medegedeeld de
aanspraak af te wijzen onder eveneens ondubbelzinnige vermelding
van het onder c vermelde gevolg.
c Ingeval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door verloop van
zes maanden.

4.7

Andere verzekeringen
Indien de schade waarvoor de aansprakelijkheid en de kosten tevens
zijn gedekt onder één of meer andere polissen al dan niet van oudere
datum, of gedekt zou zijn indien deze verzekering niet zou hebben
bestaan, dan loopt deze dekking slechts als excedent boven de
dekking die onder de andere polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht
of in andere polis(sen) een samenloopartikel is opgenomen. In geen
geval komt het eventuele eigen risico van een andere verzekering
onder deze dekking voor vergoeding in aanmerking.
Verzekerde zal na een gedekt evenement de verzekeraar kopieën
verstrekken van de door hem afgesloten polissen die mogelijk dekking
bieden voor dit evenement, zodat de verzekeraar kan beoordelen of
er sprake is van samenloop in de zin van artikel 7:961 BW. Verzekerde
schort het recht op dekking op zolang verzekerde niet aan deze
verplichting heeft voldaan.
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Aansprakelijkheid van expediteurs inzake het vervoer over de weg TAA08
Aanvullende dekking
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

1

1.1

2

2.1

Dekking

Aansprakelijkheid
a Aansprakelijkheid als expediteur
in aanvulling op het bepaalde in artikel 2.2.1 van de verzekeringsvoorwaarden TAV08 zijn meeverzekerd de gevolgen van de
aansprakelijkheid van verzekerde als expediteur inzake het vervoer
over de weg, mits en voor zover die aansprakelijkheid op hem rust
krachtens:
1 bepalingen van de wet inzake de aansprakelijkheid van de
expediteur inzake het vervoer over de weg;
2 andere condities of bepalingen welke op de overeenkomst van
toepassing zijn, mits deze niet ruimer zijn dan de Nederlandse
Expeditievoorwaarden/Algemene Voorwaarden van de FENEX
laatste versie.
b Expediteur/vervoerder
Indien verzekerde ingeval van een schade niet als expediteur maar
als wegvervoerder wordt aangemerkt worden de grenzen van de
verleende dekking onder deze verzekering bepaald als in
verzekeringsvoorwaarden TAV08 (inclusief de regeling inzake
ladingdiefstallen).

Premie

Premieberekening
a De premieberekening voor deze aanvullende dekkingsmodule
geschiedt op basis van de bruto expeditieomzet. Onder bruto
expeditieomzet wordt verstaan het totaal van de factuurbedragen van de onder deze aanvullende module gedekte
expeditiediensten van verzekeringnemer, welke aan opdrachtgevers in rekening wordt gebracht.
b Aan het begin van ieder jaar wordt een voorschotpremie,
vermeerderd met kosten en (eventuele) assurantiebelasting, in
rekening gebracht. Deze voorschotpremie, welke is vermeld op het
polisblad, geldt tevens als minimumpremie per jaar.

2.2

c Ter vaststelling van de over een verzekeringsjaar definitief
verschuldigde premie is verzekeringnemer verplicht, binnen een
redelijke termijn na het einde van elk verzekeringsjaar, aan
verzekeraar een opgave te verstrekken van de werkelijke de bruto
expeditieomzet. Indien in de polis onder het hoofd premie
meerdere naverrekeningspremies zijn vermeld, dan dient de
opgave van de bruto expeditieomzet aan de hand hiervan te
worden gespecificeerd.
d Indien de werkelijke bruto expeditieomzet de geschatte bruto
expeditieomzet overschrijdt, vindt aan het einde van elk
verzekeringsjaar naverrekening plaats, op basis van de op het
polisblad genoemde premie(s).
e Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering is verzekeringnemer verplicht binnen twee maanden na de beëindigingsdatum
aan verzekeraar een opgave te verstrekken van de totale bruto
expeditieomzet gedurende de verstreken verzekeringstermijn,
waarna over deze opgave de definitief verschuldigde premie wordt
berekend. Over het verschil tussen de reeds in rekening gebrachte
voorschotpremie en de definitieve premie vindt pro rata
verrekening plaats.
f Verzekeringnemer is verplicht, indien verzekeraar daartoe verzoekt,
een verklaring van een onafhankelijk deskundige te overleggen,
waaruit de juistheid van de door hem verstrekte omzetcijfers blijkt.
g Indien verzekeringnemer niet heeft voldaan aan de bovenvermelde
verplichtingen, wordt de definitief verschuldigde jaar of
periodepremie vastgesteld op de voor het betreffende
verzekeringsjaar of periode vastgestelde voorschotpremie
verhoogd met 25% of met zoveel meer als verzekeraar toekomt op
grond van de aan verzekeraar bekende omstandigheden.
Aanpassing voorschotpremie
Verzekeraar heeft het recht, met terugwerkende kracht, vanaf de
contractsvervaldatum de voorschotpremie aan te passen aan de
over het voorafgaande verzekeringsjaar verschuldigde definitieve
premie. Indien verzekeraar van dit recht gebruik maakt is de
mededelings-termijn als vermeld in artikel 6 van de
verzekeringsvoorwaarden niet van toepassing.
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Aansprakelijkheid van koeriersdiensten over de weg TAB08
Aanvullende dekking
Bijzondere regelingen
Gedekt is de aansprakelijkheid binnen de bovenstaande grenzen:
a Opslag
Tijdens opslag uitsluitend voor zover deze opslag noodzakelijkerwijs
deel uitmaakt van het vervoer en tot een maximum van drie dagen
per opslagadres;
b Remboursement
Ten aanzien van het niet innen van het remboursement tot een
bedrag e 500,00 per gebeurtenis.

De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

1

1.1
1.2

1.3

Dekking

Doorhaling van artikelen
De artikelen 2.1 en 2.2 van de verzekeringsvoorwaarden TAV08 zijn in
het kader van deze dekking niet van toepassing.
Dekkingsgebied
Onverschillig waar binnen Nederland, België en Luxemburg alsmede
maximaal 100 kilometer in Duitsland te rekenen vanaf de
Nederlandse, Belgische, Luxemburgse grens.
Aansprakelijkheid
Verzekeraar vergoedt met inachtneming van het gestelde in de
verzekeringsvoorwaarden TAV08 en andere op het polisblad van
toepassing verklaarde voorwaarden en bepalingen alsmede de
uitsluitingen genoemd in artikel 2 van deze aanvullende dekking:
de gevolgen van de aansprakelijkheid van verzekerde tegenover
ladingbelanghebbenden en/of opdrachtgevers voor verlies van en
materiële schade aan de door hem ten vervoer over de weg in
ontvangst genomen zaken, mits en voor zover die aansprakelijkheid
op hem rust krachtens:
a bepalingen van de wet of traktaat inzake de aansprakelijkheid van
de wegvervoerder;
b andere condities of bepalingen welke op het vervoer van
toepassing zijn, mits deze niet ruimer zijn dan de hieronder
genoemde;
1 ten aanzien van grensoverschrijdend vervoer: de C.M.R.
(Convention relative au contrat de transport international de
Marchandises par Route 1956, Verdrag betreffende de
overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de
weg);
2 ten aanzien van binnenlands vervoer binnen Nederland:
n de A.V.C. (de Algemene Vervoerscondities, laatste versie);
n de A.V.K. (de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten,
laatste versie);
tot ten hoogste e 50.000,00 per gebeurtenis voor alle verzekerden
tezamen.

2

2.1

2.2

3

Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen als vermeld in artikel 3 van de Algemene
voorwaarden en de verzekeringsvoorwaarden is van de dekking van
deze aanvullende dekking tevens uitgesloten aansprakelijkheid en
kosten als gevolg van schade:
Diefstal, vermissing en zoekraken door diefstal,
vermissing en zoekraken van de zaken
Deze uitsluiting geldt niet indien aantoonbare sporen van braak
aanwezig zijn aan het deugdelijk afgesloten vervoermiddel, echter;
tussen 22.00 uur (of zoveel eerder of later als de reis voor die dag
wordt beëindigd) en 8.00 uur (of zoveel eerder de reis voor die dag
wordt aangevangen) is de aansprakelijkheid voor schade door
diefstal, vermissing en zoekraken uitsluitend gedekt na sporen van
braak aan het deugdelijk afgesloten pand waarin het vervoermiddel is gestald;
Vertraging
door vertraging, inclusief het niet in rekening brengen of terugbetalen
van de vrachtprijs.

Schadevergoeding
De schadevergoeding op grond van deze aanvullende dekking
geschiedt onafhankelijk van enige andere schadevergoeding volgens
ander op het polisblad vermelde Algemene voorwaarden,
verzekeringsvoorwaarden, bepalingen en clausules.
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Vertragingskosten TAF08
Aanvullende dekking
2 opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, tenzij de
verzekerde of zijn rechtverkrijgenden bewijzen dat hij niet actief
heeft deelgenomen aan of betrokken is geweest bij deze
gebeurtenissen. Voor de betekenis van deze begrippen gelden de
begripsomschrijvingen die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland op 2 november 1981 bij de griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage zijn gedeponeerd;
b de vertraging is veroorzaakt door of tijdens inbeslagname door een
Nederlandse of andere overheid;
c de vertraging is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid
uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.

De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

1
1.1

1.2

2

2.1
2.2

3
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

Begripsomschrijving
In de voorwaarden wordt verstaan onder:
Blokkade
wegblokkades en/of soortgelijke versperringen alsmede onder andere
ook douaneacties, versperde wegen door lawines en uitvallen van
veerdiensten;
Verzekerde
a verzekeringnemer;
b de ondergeschikten van verzekeringnemer voor zover het
werkzaamheden betreft die ten behoeve van verzekeringnemer in
diens hoedanigheid van vervoerder worden verricht. Onder
ondergeschikten worden in ieder geval niet verstaan zogenaamde
ondervervoerders, tenzij uitdrukkelijk voor deze aanvullende
dekking meeverzekerd.

4

4.1

Dekking

Dekkingsgebied
De dekking geldt voor gebeurtenissen in het gebied zoals op het
polisblad omschreven.
Dekking
Ingeval een overeengekomen transport vertraging ondervindt door
een blokkade die op het moment van vertrek na belading voor
verzekerde onzeker is, vergoedt de verzekeraar de onder artikel 4.2
genoemde bedragen, mits verzekerde voor de vertraging niet
aansprakelijk is onder de toepasselijke vervoerscondities zoals
genoemd in artikel 2.2.1 van de verzekeringsvoorwaarden TAV08. Bij
deze vergoeding zal de verzekeraar de in artikel 3 genoemde
uitsluitingen in acht nemen alsmede het in artikel 4.3 genoemde eigen
risico.

Uitsluitingen
Verzekeraar is niet tot uitkering gehouden indien:
Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
de vertraging is veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke
schuld van verzekerde. Deze uitsluiting geldt niet indien verzekeringnemer aantoont dat deze gedragingen zich buiten zijn weten of tegen
zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake daarvan geen verwijt
treft;
Uitdrukkelijke instructie opdrachtgever
de vertraging is veroorzaakt door een blokkade waarvan zowel
opdrachtgever als verzekerde op de hoogte zijn of hadden kunnen
zijn maar waarbij opdrachtgever op dat moment toch uitdrukkelijk
opdracht aan verzekerde geeft om het transport uit te voeren;
Niet uitvoeren van een transport
een transport in het geheel niet wordt uitgevoerd doordat de
opdrachtgever of de verzekerde hiertoe beslist;
Gebrek of ongeval vervoermiddel
de vertraging is veroorzaakt door een gebrek aan het voertuig of een
ongeval aan het voertuig overkomen, zoals aanrijding, botsing, van de
weg geraken;
Documenten
de vertraging is veroorzaakt door onregelmatigheden met, het
ontbreken van, het niet of niet juist opmaken en/of behandelen van
documenten en/of bescheiden en dergelijke, indien naar aanleiding
van zulke onregelmatigheden het transport vertraging oploopt dan
wel geen doorgang kan vinden;
Molest en atoomkernreacties
a de vertraging is veroorzaakt of ontstaan door molest, zijnde:
1 gewapend conflict, burgeroorlog, tenzij de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvindt binnen veertien dagen
nadat zich voor de eerste maal dergelijke omstandigheden
voordoen in het land waarin verzekerde verblijft en hij door het
uitbreken van deze omstandigheden aldaar is verrast;

4.2

4.3

4.4

Schade

Verplichtingen na schade
a Zodra verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een
gebeurtenis die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden,
is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden.
b Verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle
inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar
van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen.
c Verzekerde is verplicht volledige medewerking te verlenen en alles
na te laten wat de belangen van verzekeraar zou kunnen schaden.
d Verzekerde is verplicht om de navolgende stukken te overleggen:
1 een afschrift van de betreffende vervoersovereenkomst;
2 een afschrift van het bewijs van inontvangstneming van de
goederen (getekende vrachtbrief of vergelijkbaar document). In
het geval het gaat om een ledig voertuig een afschrift van de
opdracht of vrachtbrief van het voorgaande transport, dan wel
een ander document dat de noodzaak van het ter plaatse zijn van
het voertuig aantoont;
3 een afschrift van de betreffende tachometerschijf;
4 een schriftelijke en ondertekende verklaring omtrent de aard en
de duur van de betreffende blokkade;
e Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
verzekerde een of meer van bovenstaande verplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft
geschaad. Elk recht op uitkering komt te vervallen indien verzekerde
de hiervoor onder a en b genoemdeverplichtingen niet is
nagekomen met de opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de
misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
Bereddering
a Zodra de verzekerde van de verwezenlijking van het risico of het
ophanden zijn ervan op de hoogte is, of behoort te zijn, is hij,
naarmate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht binnen redelijke
grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of
vermindering van schade kunnen leiden.
b Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter
voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957
BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft geschaad.
Vergoeding verzekeraar
Verzekeraar vergoedt in geval van een blokkade e 500,00 per dag
(zijnde een tijdvak van 24 uur), of pro rata daarvan, per vervoermiddel dat door de gedekte gebeurtenissen is getroffen, gedurende
de tijd dat de vertraging veroorzakende blokkade ononderbroken
voortduurt en het vervoermiddel daar vertraging door ondervindt,
maar nimmer voor meer dan 21 aaneengesloten dagen.
Eigen risico
Per gebeurtenis is per vervoermiddel een eigen risico van toepassing
ter grootte van één volledige dagvergoeding van e 500,00.
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Physical Distribution TAE08
Aanvullende dekking
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

2

Uitsluitingen

2.1

1

Dekking

2.2

1.1

Dekkingsgebied
Deze aanvullende dekking geeft dekking voor gebeurtenissen in
Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.
Aansprakelijkheid
In aanvulling op het bepaalde in artikel 2.2.1 van de verzekeringsvoorwaarden TAV08 zijn meeverzekerd de gevolgen van de
aansprakelijkheid van verzekerde als physical distributor/warehousekeeper, mits en voor zover die aansprakelijkheid op hem rust
krachtens:
n bepalingen van de wet of traktaat inzake de aansprakelijkheid van
de physical distributor/warehousekeeper;
n andere condities of bepalingen welke op physical distribution/
warehousing van toepassing zijn, mits deze niet ruimer zijn dan de
hieronder genoemde :
n physical distribution voorwaarden (P.D.-Voorwaarden) van de E.V.O.;
n physical distribution voorwaarden van het N.O.B. dan wel T.L.N.

Inventarisatieverschillen
Van de dekking van deze verzekering is tevens uitgesloten schade
door vermissing, zoekraken en dergelijke welke bij inventarisatie van
de aanwezige voorraad aan de hand van de voorraadadministratie wordt geconstateerd.
Schade door bewerking
Van de dekking van deze verzekering is tevens uitgesloten schade
door bewerking, verwerking, reiniging of reparatie van de zaken.

1.2

3

Schadevergoeding
De schadevergoeding op grond van deze aanvullende dekking
geschiedt onafhankelijk van enige andere schadevergoeding volgens
ander op het polisblad vermelde voorwaarden, bepalingen en
clausules.
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