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ARTIKEL 1
ALGEMENE INFORMATIE
ARTIKEL 1.1
TOTSTANDKOMING VERZEKERING / RECHT VAN
ANNULERING
De verzekering komt (definitief) tot stand nadat een
termijn van 14 dagen na ontvangst van de polis en
de bijbehorende voorwaarden is verstreken, zonder
dat de verzekeringnemer gebruik heeft gemaakt
van het recht op annulering.
Recht op annulering betekent dat de verzekeringnemer
zonder dat premie is verschuldigd de verzekering kan
annuleren door de maatschappij schriftelijk (of, indien
de verzekering langs elektronische weg tot stand is
gekomen en een email-adres is verstrekt: per email),
onder vermelding van polisnummer te berichten dat
op de verzekering geen prijs wordt gesteld. De
verzekering
wordt vervolgens geannuleerd per ingangsdatum,
zodat deze geen dekking biedt voor in die
tussentijd gevallen schaden.
Het recht van annulering is niet van toepassing bij
een verzekering die stilzwijgend wordt verlengd.
Wanneer de afgegeven polis ook betrekking heeft op
een of meer eerder afgesloten verzekeringen in het
Agrarisch Ondernemerspakket dan geldt het recht
van annulering uitsluitend voor de nieuw afgesloten
verzekering.
ARTIKEL 1.2
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ DIE OPTREEDT
ALS RISICODRAGER
De verzekering is afgesloten voor rekening en risico
van Fatum General Insurance NV, gevestigd te
Rotterdam aan de Lichtenauerlaan 102-120, 3062 ME
Rotterdam (Handelsregister KvK Rotterdam
56690223) Fatum General Insurance NV staat als
aanbieder van (schade)verzekeringen geregistreerd
bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
en heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank
NV (DNB) om het schadeverzekeringsbedrijf uit te
oefenen.
ARTIKEL 1.3
KENNISGEVINGEN/ADRES
Kennisgevingen van de maatschappij aan de
verzekeringnemer
kunnen worden gedaan aan zijn laatste
bij de maatschappij bekende adres, of aan het adres
van de assurantieadviseur via wiens bemiddeling
deze verzekering loopt.

De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering
verstrekte persoonsgegevens worden door de
maatschappij
(of, als de verzekering loopt via een gevolmachtigd
agent: de gevolmachtigd agent) verwerkt
ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van
verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten
en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties,
met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van
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ARTIKEL 1.5
TOEPASSELIJK RECHT EN KLACHTENINSTANTIES
Op deze verzekering is Nederlands recht van
toepassing.
Klachten over de uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst
moeten eerst aan de directie
van Fatum General Insurance NV, Lichtenauerlaan
102-120 3062 ME Rotterdam worden voorgelegd.
Bent u een natuurlijk persoon die niet handelt
in de uitoefening van een beroep of bedrijf (of een
rechtspersoon, waarvan de doelstelling is gericht op
het particuliere belang van bestuurders en/of
deelnemers
c.q. leden) dan kunt u wanneer het oordeel
van de maatschappij voor u niet bevredigend is, zich
wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid).
Bij deze stichting werkt de Ombudsman Financiële
Dienstverlening. Hij probeert door bemiddeling de
klacht op te lossen. Daarnaast is er een
Geschillencommissie
die een bindend advies kan geven.
Adres: KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag,
Telefoon 0900-355 22 48. (www.kifid.nl)
Wie geen gebruik wil of kan maken van de
klachtenbehandelingsmogelijkheden
binnen de bedrijfstak,
of de behandeling door het Klachteninstituut niet
bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan
de rechter.
ARTIKEL 2
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
ARTIKEL 2.1
HET AGRARISCH ONDERNEMERSPAKKET
Onder het Agrarisch Ondernemerspakket wordt
verstaan: alle verzekeringen die overeenkomstig de
vermelding op het totaaloverzicht van de polis zijn
gesloten.
ARTIKEL 2.2
VERZEKERINGNEMER

ARTIKEL 1.4
PERSOONSGEGEVENS/PRIVACY BESCHERMING
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fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op
de vergroting van het klantenbestand. Op deze
verwerking
van persoonsgegevens is de gedragscode
‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’
van toepassing.
In deze gedragscode worden rechten en plichten van
partijen bij de gegevensverstrekking weergegeven.
De volledige tekst van de gedragscode kunt u
opvragen
bij het informatiecentrum van het Verbond van
Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag,
telefoon (070) 333 85 00, www.verzekeraars.nl.

De natuurlijke of rechtspersoon die de
verzekeringsovereenkomst
met de maatschappij is aangegaan en
die als zodanig op de polis is vermeld.
ARTIKEL 2.3
DE MAATSCHAPPIJ
De verzekeringsmaatschappij die blijkens de
ondertekening
van de polis als risicodrager voor deze verzekering
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geldt, dan wel de gevolmachtigde die namens
de verzekeringsmaatschappij heeft ondertekend.
ARTIKEL 3
BETEKENIS POLISBLADEN
Bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst
geeft de maatschappij een polis af bestaande uit:
– een totaaloverzicht waarop alle op dat moment
(de op het overzicht aangegeven, meest recente
‘afgiftedatum’) in Het Agrarisch Ondernemerspakket
gesloten verzekeringen zijn vermeld met
de daarbij behorende premie, gebaseerd op de
overeengekomen betalingstermijn;
– een productoverzicht per afzonderlijke verzekering.
Vervolgens wordt bij wijziging, waaronder ook te
verstaan het bijsluiten of afvoeren van een
verzekering, een nieuw totaaloverzicht afgegeven,
tezamen met een (nieuw) productoverzicht per
gewijzigde en/of nieuw gesloten verzekering.
Bij iedere, op het (nieuwe) totaaloverzicht vermelde
verzekering is een ‘afgiftedatum’ aangegeven die
overeenkomt met de datum waarop het laatste
productoverzicht voor die verzekering is afgegeven.
Deze datum is logischerwijs ook op het betreffende
productoverzicht vermeld.

ARTIKEL 4.1
PREMIEBETALING
De premie, waarin begrepen de kosten en de
assurantiebelasting,
is voor alle in ‘Het Agrarisch Ondernemerspakket’
gesloten verzekeringen bij vooruitbetaling
op de premievervaldatum verschuldigd.
Deze datum wordt altijd op het betalingsverzoek
vermeld.

Betaling van een deel van de verschuldigde premie of,
indien termijnbetaling is overeengekomen, een deel
van de termijnpremie, heeft dezelfde gevolgen als niet
tijdige premiebetaling. Wanneer de verzekeringnemer
echter tegelijkertijd met de deelbetaling aangeeft op
welke verzekering(en) deze betrekking heeft en de
deelbetaling toereikend is ter voldoening van de
daarvoor verschuldigde premie, blijft de dekking van
die betreffende verzekering(en) van kracht.
ARTIKEL 4.5
VERSCHULDIGDHEID PREMIE BLIJFT /
HERSTEL DEKKING BIJ BETALING ACHTERAF

ARTIKEL 4.6
TERUGBETALING VAN PREMIE

ARTIKEL 4.2
GEVOLG VAN WANBETALING BIJ AANVANGSPREMIE
Indien verzekeringnemer de aanvangspremie, dat is
de eerste premie die na het sluiten van de verzekering
verschuldigd wordt, niet uiterlijk op de dertigste
dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of
weigert te betalen, wordt zonder dat een aanmaning
door de maatschappij is vereist geen dekking verleend
ten aanzien van alle gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden nadat 30 dagen sinds de
ingangsdatum
zijn verstreken.
Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de
premie die de verzekeringnemer in verband met een
tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd
wordt.
ARTIKEL 4.3
GEVOLG VAN WANBETALING BIJ VERVOLGPREMIE
EN VOLGENDE PREMIETERMIJNEN

Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering wordt
restitutie verleend voor reeds betaalde premie die
betrekking heeft op de periode na de datum van
beëindiging.
De omvang van de premierestitutie wordt naar
billijkheid
vastgesteld. Premie wordt niet aan de
verzekeringnemer
terugbetaald als de verzekering wordt
beëindigd in het geval er sprake was van opzet om
de maatschappij te misleiden. Evenmin wordt er
reeds betaalde premie terugbetaald wanneer de
dekking
geheel of gedeeltelijk is geschorst, omdat de in
de polis opgenomen en door verzekerde
geaccepteerde,
schadepreventieve maatregelen niet, niet
tijdig of niet naar behoren zijn uitgevoerd.
ARTIKEL 5
HERZIENING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN

Indien verzekeringnemer de tweede en/of volgende
premietermijnen, dan wel de vervolgpremie weigert
te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien
van gebeurtenissen die na de voor die premie
geldende
vervaldag hebben plaatsgevonden.
Indien verzekeringnemer de tweede en/of volgende
premietermijnen, dan wel de vervolgpremie niet tijdig
betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van
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ARTIKEL 4.4
ONVOLLEDIGE PREMIEBETALING

Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling
opgeschort
of beëindigd, de verzekeringnemer blijft
verplicht 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, dus inclusief alle tot dan toe onbetaald
gebleven opeisbare premietermijnen, door de
maatschappij is ontvangen.

ARTIKEL 4
DE PREMIE
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gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de
vijftiende dag nadat de maatschappij de
verzekeringnemer
na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand
en betaling is uitgebleven.
Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie
die de verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging
van de verzekering verschuldigd wordt.

ARTIKEL 5.1
WIJZIGING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN;
RECHT VAN WEIGERING
De maatschappij heeft het recht om de premie en/of
voorwaarden voor eenzelfde soort van verzekeringen
tussentijds aan te passen aan nieuwe premie en/of
voorwaarden. De maatschappij zal de
verzekeringnemer
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van tevoren schriftelijk in kennis stellen van de
aanpassing.
Als de verzekering bestaat uit verschillende in de
polis vermelde en in de premieopstelling
gespecificeerde
onderdelen, dan geldt de regeling in dit artikel
per onderdeel.
Indien de aanpassing leidt tot een hogere premie of
voorwaarden die voor de verzekeringnemer nadeliger
zijn, dan heeft de verzekeringnemer het recht de
aanpassing schriftelijk te weigeren tot 30 dagen na
de datum waarop de aanpassing is gaan gelden.
Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt
eindigt de verzekering op de datum waarop die
aanpassing
is gaan gelden.
De verzekeringnemer heeft niet het recht om de
aanpassing
te weigeren indien de wijziging van de premie
en/of voorwaarden:
– voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
– een verlaging van de premie inhoudt;
– uitbreiding van de dekking inhoudt;
– verband houdt met een indexering.

Naast een aanpassing als onder artikel 5.1 bedoeld
kan sprake zijn van een periodieke premieaanpassing
vanwege indexering en/of periodieke risico-evaluatie.
Een dergelijke aanpassing geschiedt op basis van de
daaromtrent in de specifieke voorwaarden opgenomen
bepalingen.

ARTIKEL 5.2
INDEXERING / WIJZIGING VAN RISICOBEPALENDE
FACTOREN
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ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN
Bedrijfsmiddelen

INHOUD

Fatum General Insurance NV
Amsterdam

ARTIKEL 1

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

ARTIKEL 2

DUUR VAN DE VERZEKERING
1 Begin van de verzekering
2 Contracttermijn van de verzekering

ARTIKEL 3

GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING

ARTIKEL 4

RISICO-OMSCHRIJVING EN RISICOWIJZIGING

ARTIKEL 5

OVERGANG VAN BELANG, VERKOOP, OPHEFFING
1 Overgang van het verzekerde belang
2 Verkoop, opheffing, overlijden

ARTIKEL 6

OPZEGMOGELIJKHEDEN
1 Opzegmogelijkheden voor de maatschappij
2 Opzegmogelijkheden voor de verzekeringnemer

ARTIKEL 7

ALGEMENE SCHADEBEPALINGEN
1
2
3
4
5
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Verplichtingen van verzekerde bij schade
Gevolgen bij niet nakomen van verplichtingen
Schaderegeling en Benoeming van experts
Eigendom van zaken na diefstal
Verbrugging
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VERJARING VAN HET RECHT OP
SCHADEVERGOEDING
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INSPECTIES
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BIJZONDERE REGELING BIJ
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ARTIKEL 12

NADERE OMSCHRIJVINGEN
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Bedrijfsmiddelen

ARTIKEL 1.8
BEDRIJFSVOORRADEN

ARTIKEL 1
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Kunstmeststoffen, veevoeder,
gewasbeschermingsmiddelen,
brandstoffen, onderdelen, hulpmiddelen en
dergelijke alsmede zaai-, plant- en pootgoed en
agrarische
eindproducten zoals melk, melkproducten en
eieren. Dit alles dienende de uitoefening van het
bedrijf van verzekerde. Hieronder zijn niet begrepen
opgeslagen oogstproducten, de natuurlijke
meststoffen,
hooi, stro en/of kuilvoer, (bedrijfs-)inventaris,
geld en geldswaardig papier, motorrijtuigen en dieren.

ARTIKEL 1.1
VERZEKERDE
De verzekeringnemer en/of de natuurlijke of
rechtspersoon
die op grond van de polis rechten kan ontlenen
aan de polis.
ARTIKEL 1.2
VERZEKERD BELANG
Hieronder wordt verstaan bij de verzekering van
materiële schade:
Het belang dat verzekerde heeft bij het behoud van
de verzekerde zaken uit hoofde van eigendom of
ander zakelijk recht, dan wel voor zover hij het risico
draagt voor het behoud of daarvoor aansprakelijk is.
ARTIKEL 1.3
ZAKEN
De in de polis vermelde opstal(len), functionele
inrichting en inventaris, huurdersbelang,
bedrijfsvoorraden,
oogstproducten, gewassen op het veld,
dieren, geld en geldswaardig papier, een en ander
zoals nader omschreven in de verzekeringsbepalingen
van de afzonderlijke verzekering.
ARTIKEL 1.4
OPSTAL
De op de polis vermelde gebouw(en) met al wat
daartoe bestemd is en volgens verkeersopvatting
daarvan deel uitmaakt inclusief kelders en
funderingen,
maar met uitzondering van de grond, erf- of
terreinafscheidingen, zonweringen, antennes en
windmolens.
In het verzekerde bedrag waarvoor de opstallen zijn
verzekerd is inbegrepen de functionele inrichting
zoals hierna omschreven.

ARTIKEL 1.9
OOGSTPRODUCTEN
Onder oogstproducten wordt verstaan land- en
tuinbouwgewassen, sierteeltgewassen, bloembollen
en -knollen, bosbouwgewassen en/of de vruchten
van fruitaanplantingen die na de teelt omwille van
de economische waarde zijn geoogst, vervoerd en
opgeslagen, in daartoe bestemde op het polisblad
vermelde opstallen.
ARTIKEL 1.10
HUURDERSBELANG
De kosten van alle voor zijn rekening in of aan de
opstal aangebrachte verbeteringen, betimmeringen en
installaties, alsmede behang-, schilder- en witwerk,
indien verzekerde huurder of pachter is van de opstal
en voorzover deze kosten niet op de polis van de
eigenaar van de opstal zijn gedekt en deze ook niet
verplicht kan worden de schade te laten herstellen.
De kosten van installatie van functionele inrichting
voor rekening van de huurder of pachter zijn hier ook
onder begrepen.
ARTIKEL 1.11
KOSTEN TER VOORKOMING EN VERMINDERING
VAN SCHADE

Inventaris die naar aard en inrichting met de opstal
is verbonden en/of bedoeld is om duurzaam aanwezig
te zijn, met inbegrip van regelkasten met
meet- en regelapparatuur, een en ander ten behoeve
van de agrarische bedrijfsuitoefening in de opstal.
Daartoe wordt niet gerekend: losstaande
beeldschermen,
toetsenborden, printers e.d.

Dit zijn de 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, als
de schade zich zou hebben voorgedaan, de
verzekering
dekking biedt. Hetzelfde geldt voor kosten die
zijn gemaakt om een zodanige schade te beperken.
En evenzo voor de schade aan zaken die zijn ingezet
bij het nemen van genoemde maatregelen en bij het
beperken van de schade.

ARTIKEL 1.6
INVENTARIS

ARTIKEL 1.12
OPRUIMINGSKOSTEN

Alle roerende zaken, dienende tot de uitoefening van
het op de polis vermelde bedrijf van verzekerde, met
inbegrip van de computerapparatuur met toebehoren.
Hieronder zijn niet begrepen de functionele inrichting,
huurdersbelang, geld en geldswaardig papier,
gekentekende
motorrijtuigen en onderdelen daarvan,
bedrijfsvoorraden en dieren. Ook oogstproducten en
gewassen op het veld zijn hier niet onder begrepen.

Dit zijn de kosten, die niet al in de schadevaststelling
zijn begrepen voor het afbreken, wegruimen en
afvoeren van bovengronds aanwezige verzekerde
zaken op de locatie van verzekerde en op de directe
belendingen van die locatie. Dit voorzover de afbraak,
het wegruimen en/of afvoeren het noodzakelijk
gevolg is van een op de polis gedekte gebeurtenis en
daarvoor geen enkele behandeling of bewerking van
grond of water is vereist.

ARTIKEL 1.5FUNCTIONELE INRICHTING
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SALVAGEKOSTEN
De kosten die door of namens de Stichting Salvage
tijdens of direct na een brand worden gemaakt voor
het bieden van hulpverlening en het treffen van de
eerste en meest noodzakelijk maatregelen om de
schade te beperken.
ARTIKEL 1.14
DERDE

ARTIKEL 4.3
RISICOWIJZIGING ZONDER MELDINGSPLICHT
De verzekerde heeft de vrijheid wijzigingen aan te
brengen in of aan de opstal, mits deze wijzigingen
zullen blijven binnen de grenzen van de omschrijving
van het risico in de polis.
ARTIKEL 4.4
RISICOWIJZIGING MET MELDINGSPLICHT.

Als ‘Derde’ geldt ieder ander dan de ‘Verzekerde’.
ARTIKEL 2
DUUR VAN DE VERZEKERING
ARTIKEL 2.1
BEGIN VAN DE VERZEKERING
De verzekering gaat in op de ingangsdatum die op
de polis is vermeld om 0.00 uur.
ARTIKEL 2.2
CONTRACTTERMIJN VAN DE VERZEKERING
De verzekering wordt afgesloten voor een bepaalde
periode. Deze periode, aan te duiden als eerste
contracttermijn,
eindigt op de contractvervaldatum zoals
vermeld in de polis die na het afsluiten van de
verzekering
is afgegeven.
Na afloop van de eerste contracttermijn wordt de
verzekering, behoudens toepassing van een
opzegmogelijkheid,
telkens verlengd voor een periode van
12 maanden. De einddatum van een
verlengingsperiode
geldt als nieuwe contractvervaldatum.
ARTIKEL 3
GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING
De verzekeringen zijn door de maatschappij
geaccepteerd
en aangegaan op grondslag van juistheid en
volledigheid van de gegevens door middel van een
ingediende elektronische aanvraag, een
aanvraagformulier
respectievelijk extra vragenformulier.
ARTIKEL 4
RISICO-OMSCHRIJVING EN RISICOWIJZIGING
ARTIKEL 4.1
RISICO-OMSCHRIJVING
De omschrijving in de polis van het verzekerde bedrijf
wordt aangemerkt als afkomstig van
verzekeringnemer
en/of verzekerde.
ARTIKEL 4.2
RISICOBEKENDHEID
De maatschappij verklaart zich bekend met de ligging,
bouwaard, constructie, inrichting, verwarming,
en omschreven gebruik van de opstallen waarin het
bedrijf zich bevindt en de wijze van huisvesting van
dieren bij het aangaan van de verzekering.
De maatschappij verklaart zich ook bekend met de
belendingen, ongeacht hoe deze zijn dan wel in de
toekomst zullen worden.
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1 De verzekeringnemer dient de maatschappij zo
spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen
van:
– Het beëindigen van de bewoning;
– Het buiten gebruik zijn van de opstal of een als
zelfstandig aan te merken deel daarvan gedurende
een aaneengesloten periode die, naar
verwachting, langer dan 8 weken zal duren;
– Wijziging van de hoofd- en/of nevenactiviteiten
van het bedrijf van verzekerde; bij rundveebedrijven
hieronder ook begrepen overgang van
melkvee op vleesvee bij verzekering van de
dieren;
– Wijziging van de bouwaard en gebruik van de
opstal;
– Leegstand van de opstal of van een als zelfstandig
aan te merken deel daarvan;
– Het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van de
opstal;
– Wijziging van de wijze van huisvesting van
verzekerde dieren;
– Wijziging in regelapparatuur die de
leefomstandigheden
van verzekerde dieren reguleren
en wijziging in het alarmsysteem dat uitvallen
of onjuist functioneren van de regelapparatuur
moet signaleren.
2 Deze melding dient zo spoedig mogelijk te
geschieden doch uiterlijk binnen 8 weken na het
optreden van één van de wijzigingen, tenzij de
verzekeringnemer van de wijziging niet op de
hoogte was en kan aantonen dat hij dit ook
redelijkerwijze
niet kon zijn.
Indien verzuimd is de maatschappij tijdig schriftelijk
in kennis te stellen van een hierboven onder 4.4.1
vermelde wijziging dan kunnen geen rechten aan de
verzekering worden ontleend na de genoemde 8
weken. Zou de maatschappij de verzekering na een
herbeoordeling als vermeld in artikel 4.7 hebben
voortgezet tegen een hogere premie dan zal het recht
op schadevergoeding blijven bestaan in de verhouding
van de oorspronkelijke premie tot de nieuwe
premie.
ARTIKEL 4.5
RISICOWIJZIGING EN DEKKINGSBEPERKING
Na de wijziging van het risico in leegstand, buiten
gebruik of gekraakt zijn zoals hierboven in artikel 4.4
genoemd biedt de verzekering nog slechts dekking
tegen brand en brandblussing, ontploffing,
blikseminslag,
storm en lucht- of ruimtevaartuigen.
ARTIKEL 4.6
VERHUIZING
kennis te geven aan de maatschappij, indien het in
de polis omschreven bedrijf blijvend naar een ander
adres binnen Nederland wordt overgebracht.
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Indien de verzekeringnemer verzuimt hiervan kennis
te geven vervalt de dekking 30 dagen na de datum
van verhuizing.
In geval van verhuizing zijn eventuele op de polis
aangetekende clausules ook van kracht op de nieuwe
locatie behoudens nadere overeenstemming.
ARTIKEL 4.7
HERBEOORDELING BIJ RISICOWIJZIGING EN BIJ
VERHUIZING
Na ontvangst van een kennisgeving van risicowijziging
als bedoeld in artikel 4.4.1 en 4.6 heeft de
maatschappij het recht de verzekering door opzegging
te beëindigen of deze met ingang van de datum
van wijziging tegen andere premie of voorwaarden
voort te zetten. Bij opzegging zal de maatschappij
een termijn van 2 maanden in acht nemen. Zie voor
de dekking gedurende deze periode ook artikel 4.5.
Indien de maatschappij andere premie of voorwaarden
van toepassing verklaart heeft de verzekeringnemer
gedurende een maand het recht de verzekering
met onmiddellijke ingang op te zeggen.
ARTIKEL 5
OVERGANG VAN BELANG, VERKOOP, OPHEFFING
ARTIKEL 5.1
OVERGANG VAN BELANG
Bij overgang van het verzekerd belang eindigt de
verzekering tenzij de polis op naam van de nieuwe
verzekeringnemer of verzekerde is overgeschreven.
artikel 5.2
VERKOOP, OPHEFFING, OVERLIJDEN
1 Gaat verzekerde over tot verkoop of opheffing van
het bedrijf dan zal de dekking nog 30 dagen
doorlopen,
tenzij de nieuwe verzekeringnemer binnen
deze periode aan de maatschappij heeft verklaard
de verzekering over te nemen. In dat geval heeft
de maatschappij gedurende 2 maanden het recht
de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn
van 30 dagen.
2 Bij overgang van belang door overlijden zal de
dekking nog 3 maanden doorlopen. Daarna alleen
als de verzekering is overgeschreven op naam van
de nieuwe verzekeringnemer. Binnen de periode
van 3 maanden hebben erfgenamen en de
maatschappij
het recht de verzekering te beëindigen
met een opzegtermijn van 30 dagen.
3 Er vindt geen premierestitutie plaats als de verkoop
of de opheffing een gevolg is van een door
deze verzekering gedekte gebeurtenis.
ARTIKEL 6
OPZEGMOGELIJKHEDEN
ARTIKEL 6.1
OPZEGMOGELIJKHEDEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ
De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging
door de maatschappij:
1 Per contractsvervaldatum
Tegen het einde van een verstreken contracttermijn,
met inachtneming van een opzegtermijn
van ten minste twee maanden.
2 Bij achterstand in premiebetaling
Indien de verzekeringnemer de verschuldigde
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premie weigert te betalen of niet tijdig betaalt.
In geval van niet tijdige betaling van de vervolgpremie
echter uitsluitend indien de maatschappij
de verzekeringnemer na de premievervaldag
vruchteloos tot betaling heeft aangemaand. De
verzekering eindigt op de in de opzegbrief
genoemde datum; die datum zal bij niet tijdige
betaling van de vervolgpremie niet eerder zijn dan
een datum die twee maanden na de dagtekening
van de opzegbrief ligt;
3 Bij misleidende informatie
Binnen twee maanden na de ontdekking dat de
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het
aangaan van de verzekering niet is nagekomen en
verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het
opzet de maatschappij te misleiden dan wel de
maatschappij de verzekering bij kennis van de
ware stand van zaken niet zou hebben gesloten.
De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum;
4 Bij risicowijziging
Na een zodanige wijziging van het risico, dat de
maatschappij overeenkomstig het bepaalde in artikel
4.4.1. en 4.6 niet zou hebben verzekerd, met
een opzegtermijn van ten minste 30 dagen;
5 Bij niet uitvoeren van preventiemaatregelen
Indien door de maatschappij voorgeschreven
maatregelen of voorzieningen ter beperking van
het risico niet binnen de vastgestelde termijn zijn
getroffen, met een opzegtermijn van ten minste
14 dagen;
6 Bij opzettelijk onjuiste informatie bij schade
Indien in geval van schade opzettelijk onjuiste
gegevens zijn verstrekt, met onmiddellijke ingang;
7 Na schade
Binnen één maand nadat verzekerde een gebeurtenis
aan de maatschappij heeft gemeld, die voor
de maatschappij tot een vergoedingsplicht kan leiden,
of één maand nadat de maatschappij een
uitkering heeft gedaan dan wel heeft afgewezen.
De verzekering eindigt op de in de opzegbrief
genoemde datum, doch niet eerder dan twee
maanden na dagtekening van deze opzegbrief,
behoudens in geval van de hierboven in artikel
6.1.6 genoemde opzet om de maatschappij te
misleiden.
ARTIKEL 6.2
OPZEGMOGELIJKHEDEN VOOR DE
VERZEKERINGNEMER
De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging
door verzekeringnemer:
1 Opzegging bij einde eerste contracttermijn
Tegen het einde van de eerste contracttermijn,
met inachtneming van een opzegtermijn van ten
minste twee maanden. De verzekering eindigt in
dat geval op de contractvervaldatum.
2 Opzegging na de eerste contracttermijn
Na het verstrijken van de eerste contracttermijn
kan de verzekering ieder moment worden opgekennis te geven aan de maatschappij, indien het in
de polis omschreven bedrijf blijvend naar een ander
adres binnen Nederland wordt overgebracht.
Indien de verzekeringnemer verzuimt hiervan kennis
te geven vervalt de dekking 30 dagen na de datum
van verhuizing.
In geval van verhuizing zijn eventuele op de polis
aangetekende clausules ook van kracht op de nieuwe
locatie behoudens nadere overeenstemming.
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ARTIKEL 4.7
HERBEOORDELING BIJ RISICOWIJZIGING EN BIJ
VERHUIZING
Na ontvangst van een kennisgeving van risicowijziging
als bedoeld in artikel 4.4.1 en 4.6 heeft de
maatschappij het recht de verzekering door opzegging
te beëindigen of deze met ingang van de datum
van wijziging tegen andere premie of voorwaarden
voort te zetten. Bij opzegging zal de maatschappij
een termijn van 2 maanden in acht nemen. Zie voor
de dekking gedurende deze periode ook artikel 4.5.
Indien de maatschappij andere premie of voorwaarden
van toepassing verklaart heeft de verzekeringnemer
gedurende een maand het recht de verzekering
met onmiddellijke ingang op te zeggen.
ARTIKEL 5
OVERGANG VAN BELANG, VERKOOP, OPHEFFING
ARTIKEL 5.1
OVERGANG VAN BELANG
Bij overgang van het verzekerd belang eindigt de
verzekering tenzij de polis op naam van de nieuwe
verzekeringnemer of verzekerde is overgeschreven.
artikel 5.2
VERKOOP, OPHEFFING, OVERLIJDEN
1 Gaat verzekerde over tot verkoop of opheffing van
het bedrijf dan zal de dekking nog 30 dagen
doorlopen,
tenzij de nieuwe verzekeringnemer binnen
deze periode aan de maatschappij heeft verklaard
de verzekering over te nemen. In dat geval heeft
de maatschappij gedurende 2 maanden het recht
de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn
van 30 dagen.
2 Bij overgang van belang door overlijden zal de
dekking nog 3 maanden doorlopen. Daarna alleen
als de verzekering is overgeschreven op naam van
de nieuwe verzekeringnemer. Binnen de periode
van 3 maanden hebben erfgenamen en de
maatschappij
het recht de verzekering te beëindigen
met een opzegtermijn van 30 dagen.
3 Er vindt geen premierestitutie plaats als de verkoop
of de opheffing een gevolg is van een door
deze verzekering gedekte gebeurtenis.
ARTIKEL 6
OPZEGMOGELIJKHEDEN
ARTIKEL 6.1
OPZEGMOGELIJKHEDEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ
De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging
door de maatschappij:
1 Per contractsvervaldatum
Tegen het einde van een verstreken contracttermijn,
met inachtneming van een opzegtermijn
van ten minste twee maanden.
2 Bij achterstand in premiebetaling
Indien de verzekeringnemer de verschuldigde
premie weigert te betalen of niet tijdig betaalt.
In geval van niet tijdige betaling van de vervolgpremie
echter uitsluitend indien de maatschappij
de verzekeringnemer na de premievervaldag
vruchteloos tot betaling heeft aangemaand. De
verzekering eindigt op de in de opzegbrief
genoemde datum; die datum zal bij niet tijdige
betaling van de vervolgpremie niet eerder zijn dan
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een datum die twee maanden na de dagtekening
van de opzegbrief ligt;
3 Bij misleidende informatie
Binnen twee maanden na de ontdekking dat de
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het
aangaan van de verzekering niet is nagekomen en
verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het
opzet de maatschappij te misleiden dan wel de
maatschappij de verzekering bij kennis van de
ware stand van zaken niet zou hebben gesloten.
De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum;
4 Bij risicowijziging
Na een zodanige wijziging van het risico, dat de
maatschappij overeenkomstig het bepaalde in artikel
4.4.1. en 4.6 niet zou hebben verzekerd, met
een opzegtermijn van ten minste 30 dagen;
5 Bij niet uitvoeren van preventiemaatregelen
Indien door de maatschappij voorgeschreven
maatregelen of voorzieningen ter beperking van
het risico niet binnen de vastgestelde termijn zijn
getroffen, met een opzegtermijn van ten minste
14 dagen;
6 Bij opzettelijk onjuiste informatie bij schade
Indien in geval van schade opzettelijk onjuiste
gegevens zijn verstrekt, met onmiddellijke ingang;
7 Na schade
Binnen één maand nadat verzekerde een gebeurtenis
aan de maatschappij heeft gemeld, die voor
de maatschappij tot een vergoedingsplicht kan leiden,
of één maand nadat de maatschappij een
uitkering heeft gedaan dan wel heeft afgewezen.
De verzekering eindigt op de in de opzegbrief
genoemde datum, doch niet eerder dan twee
maanden na dagtekening van deze opzegbrief,
behoudens in geval van de hierboven in artikel
6.1.6 genoemde opzet om de maatschappij te
misleiden.
ARTIKEL 6.2
OPZEGMOGELIJKHEDEN VOOR DE
VERZEKERINGNEMER
De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging
door verzekeringnemer:
1 Opzegging bij einde eerste contracttermijn
Tegen het einde van de eerste contracttermijn,
met inachtneming van een opzegtermijn van ten
minste twee maanden. De verzekering eindigt in
dat geval op de contractvervaldatum.
2 Opzegging na de eerste contracttermijn
Na het verstrijken van de eerste contracttermijn
kan de verzekering ieder moment worden opgezegd,
met inachtneming van een opzegtermijn
van ten minste één maand.
3 Bij premie/voorwaardenwijziging
Binnen één maand na ontvangst van de mededeling
van de maatschappij inhoudende een wijziging
van premie en/of voorwaarden ten nadele
van verzekeringnemer en/of verzekerde. De
verzekering
eindigt op de dag waarop de wijziging
volgens de mededeling van de verzekeraar ingaat,
maar niet eerder dan een maand na de datum
van dagtekening van bedoelde mededeling.
4 Bij beroep op onvoldoende informatie
Binnen twee maanden nadat de maatschappij
tegenover 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
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is vermeld of bij gebreke daarvan op
de datum van dagtekening van de opzegbrief.
5 Bij verhuizing/risicowijziging
Indien in geval van verhuizing of in geval van
risicowijziging als vermeld in artikel 4.4.1 de
verzekeraar een verhoging van premie en/of
wijziging van voorwaarden heeft meegedeeld.
6 Na schade
Binnen één maand nadat verzekerde een gebeurtenis
aan de maatschappij heeft gemeld, die voor
de maatschappij tot een vergoedingsplicht kan
leiden, of één maand nadat de maatschappij een
uitkering heeft gedaan dan wel heeft afgewezen.
De verzekering eindigt op de in de opzegbrief
genoemde datum, doch niet eerder dan 2 maanden
na dagtekening van deze opzegbrief behoudens in
geval van de in artikel 6.1.6 genoemde opzet om
de maatschappij te misleiden.
ARTIKEL 7
ALGEMENE SCHADEBEPALINGEN
ARTIKEL 7.1
VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERDE BIJ SCHADE
Bij schade is verzekeringnemer en/of verzekerde
verplicht:
1 Schade voorkomen/verminderen
Bij de verwezenlijking van een gebeurtenis waarvoor
de verzekering dekking biedt, of het ophanden
zijn daarvan, binnen redelijke grenzen alle
maatregelen te nemen die tot voorkoming of
vermindering van schade kunnen leiden;
2 Melden
Zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan de
maatschappij een gebeurtenis te melden die voor
de verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden
zodra verzekeringnemer en/of verzekerde op de
hoogte is of behoort te zijn van die gebeurtenis;
3 Schriftelijke schadeaangifte
Een schriftelijke schadeaangifte in te dienen;
4 Informatie geven
Binnen redelijke termijn aan de maatschappij of
de door haar aangestelde expert alle inlichtingen
en bescheiden te verschaffen die voor de maatschappij
van belang zijn om haar uitkeringsplicht
te beoordelen;
5 Medewerking verlenen
Aanwijzingen op te volgen van de maatschappij
of de door haar aangestelde expert, de volle
medewerking te verlenen en alles na te laten wat
de belangen van de maatschappij zou kunnen
schaden;
6 Politieaangifte
Bij schade veroorzaakt door derden zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is aangifte te doen bij de
politie en in ieder opzicht mee te werken opdat de
maatschappij deze schade kan verhalen;
7 Melden herbouw/herstel/heraanschaf
Indien verzekerde op dezelfde plaats en met
dezelfde bestemming herstelt of herbouwt (opstal)
of indien tot heraanschaf of herstel en voortzetting
van het bedrijf wordt overgegaan (inventaris en
goederen), dit binnen 12 maanden na de schadedatum
schriftelijk aan de maatschappij mee te
delen.
Indien op last van de overheid voortzetting van
het bedrijf op dezelfde plaats niet is toegestaan
dan dient dit eveneens binnen 12 maanden na de
schadedatum schriftelijk aan de maatschappij te
worden meegedeeld.
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ARTIKEL 7.2
GEVOLGEN BIJ NIET NAKOMEN VAN
VERPLICHTINGEN
1 Bij misleiden van de maatschappij
Elk recht op schadevergoeding vervalt als
verzekeringnemer
en/of verzekerde verplichtingen
als vermeld onder artikel 7.1.2 t/m 7.1.4 niet is
nagekomen met het opzet de verzekeraar te
misleiden, tenzij de misleiding het verval van
recht niet rechtvaardigt.
2 Geen schadevergoeding
Aan de verzekering kunnen geen rechten worden
ontleend indien verzekeringnemer en/of verzekerde
een of meer van de onder artikel 7.1 genoemde
polisverplichtingen niet is nagekomen en
daardoor de belangen van de maatschappij heeft
geschaad.
3 Na verzuimd kennisgeven van risicowijziging
Indien verzuimd is de maatschappij tijdig schriftelijk
in kennis te stellen van een risicowijziging als
vermeld in artikel 4.4 dan kunnen geen rechten
aan de verzekering worden ontleend 8 weken na
het moment van deze risicowijziging. Zou de
maatschappij de verzekering hebben voortgezet
tegen een hogere premie dan zal recht op
schadevergoeding
blijven bestaan in de verhouding van
de oorspronkelijke premie tot de nieuwe premie.
4 Verval van rechten bij niet tijdige melding van
terrorismeschade
In afwijking van hetgeen elders in de polis is
bepaald, vervalt elk recht op schadevergoeding of
uitkering wegens terrorismeschade als de
melding van de claim niet is gedaan binnen 2 jaar
nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van een
terrorismeschade.
ARTIKEL 7.3
SCHADEREGELING EN BENOEMING EXPERTS
De schade, de kosten ter voorkoming en vermindering
daarvan en de opruimingskosten, worden in
onderling overleg geregeld of worden vastgesteld
door twee experts, één te benoemen door de
maatschappij
en één te benoemen door verzekerde.
In het laatste geval benoemen deze beide experts
samen voor de aanvang van hun werkzaamheden een
derde expert, die bij gebrek aan overeenstemming de
grootte van de schade binnen de grenzen van beide
schadetaxaties een bindende uitspraak zal doen.
De experts hebben het recht zich afzonderlijk of
gezamenlijk, door deskundigen te laten bijstaan.
De expert en deskundige die verzekerde benoemt
dienen zich te hebben geconformeerd aan de
‘Gedragscode Expertiseorganisaties’ van het Verbond
van verzekeraars (www.verzekeraars.nl)
ARTIKEL 7.4
EIGENDOM VAN ZAKEN NA DIEFSTAL
Verzekerde is verplicht aan de maatschappij op haar
verzoek de eigendom over te dragen van andere
zaken dan gewassen of oogstproducten die door
diefstal
verloren zijn gegaan en waarvoor de maatschappij
aan verzekerde uitkering doet of heeft gedaan.
Komen dergelijke zaken naderhand in bezit van de
maatschappij dan zal zij deze op verzoek van
verzekerde
weer aan hem overdragen, tegen teruggave
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van het daarvoor uitgekeerde bedrag onder aftrek
van de kosten van herstel van de eventueel sinds de
diefstal ontstane schade.
Indien gestolen zaken zonder tussenkomst van de
maatschappij weer in het bezit komen van verzekerde,
is hij/zij verplicht terstond de maatschappij
daarvan in kennis te stellen.
ARTIKEL 7.5
VERBRUGGING
Indien in geval van schade blijkt dat de
verzekeringnemer
ook andere materiële brandverzekeringen bij
de maatschappij heeft gesloten die van kracht zijn op
het adres waar de schade heeft plaatsgevonden, dan
zullen de verzekerde bedragen worden betrokken in
de volgende verbruggingsregeling.
Indien in geval van schade blijkt, dat één of meerdere
onderdelen van de hiervoor genoemde verzekeringen
te hoog verzekerd blijken te zijn en één of meerdere
onderdelen te laag verzekerd blijken te zijn, dan
komen de overschotten aan die te laag verzekerde
onderdelen ten goede, met inachtneming van het
volgende:
– de premie wordt voor elk van de te hoog of te
laag verzekerde onderdelen herberekend op basis
van de waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis
tegen het voor het betrokken onderdeel geldende
premiepromillage;
– indien na de herberekening blijkt, dat het totaal
van de oorspronkelijke premiebedragen gelijk is
aan of groter is dan het totaal van de herberekende
premiebedragen, vindt schadevergoeding
plaats op basis van de onmiddellijk voor de
gebeurtenis vastgestelde waarde;
– indien na herberekening blijkt dat het totaal van
de oorspronkelijke premiebedragen kleiner is dan
het totaal van de herberekende premiebedragen,
worden de verzekerde sommen herleid in de
verhouding
waarin de tekorten aan verschuldigde
premie staan tot het totale overschot aan premie,
zodanig dat het totaal van de over de alsdan
herberekende
premiebedragen gelijk is aan het totaal
van de oorspronkelijke premiebedragen, waarna
schadevergoeding plaats vindt op basis van hetgeen
in de desbetreffende specifieke
verzekeringsvoorwaarden
is bepaald ten aanzien van onderverzekering.
Indien zaken al dan niet getaxeerd verzekerd, met
uitzondering van op declaratiebasis verzekerde zaken,
niet meer aanwezig zijn, dan worden de vrijvallende
bedragen aangewend voor de vervangende zaken.
Verbruggen is niet mogelijk naar en van:
– premier risque bedragen;
– zaken, waarvoor het verzekerd bedrag met zoveel
woorden is beperkt;
– zaken waarvan het verzekerd bedrag is vastgesteld
bij taxatie;
– aanvullende dekkingen;
– bedrijfsschade-, glas-, geld-, en
milieuschadeverzekeringen;
– reconstructiekosten-, extra kostenverzekering.
De maatschappij zal nooit meer vergoeden dan het
totaal van de oorspronkelijke verzekerde bedragen.
ARTIKEL 8
VERJARING VAN HET RECHT OP
SCHADEVERGOEDING
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1 Drie jaar nadat zich een schadeveroorzakende
gebeurtenis heeft voorgedaan en verzekerde
bekend geworden is met zijn recht om terzake
een vordering bij de maatschappij in te dienen
verjaart het recht op schadevergoeding hiervoor.
2 Heeft de maatschappij een vordering tot
schadevergoeding
afgewezen dan verjaart het recht om
de afwijzing aan te vechten in zes maanden.
ARTIKEL 9
ZORGPLICHT, SCHADEPREVENTIE BEWIJSLAST
De verzekerde, dan wel de persoon en personen die
in opdracht van verzekerde handelen in de uitoefening
van het beroep of bedrijf, zijn verplicht gedurende
de looptijd van de verzekering alle redelijke
voorzorg te betrachten en de noodzakelijke
maatregelen
te nemen om het ontstaan van schade door
een gedekte gebeurtenis te voorkomen.
Het niet nakomen van deze verplichtingen kan onder
omstandigheden leiden tot de toepasselijkheid van de
dekkingsuitsluiting ‘opzet, roekeloosheid, merkelijke
schuld’ zoals in de specifieke verzekeringsvoorwaarden
is vermeld.
In geval van schade is verzekerde gehouden aan te
tonen dat de schade niet is ontstaan dan wel niet is
vergroot door het niet naar behoren uitvoeren van de
vereiste maatregelen of te betrachten voorzorg.
ARTIKEL 10
INSPECTIES
De maatschappij is gerechtigd elke verzekerde zaak
te (doen) inspecteren op tijden, waarop dat
redelijkerwijs
kan worden verlangd. Verzekerde is verplicht
daarbij alle medewerking te verlenen en de verlangde
inlichtingen te verstrekken.
ARTIKEL 11
BIJZONDERE REGELING BIJ TERRORISMESCHADEN
ARTIKEL 11.1
TERRORISME / PREVENTIEVE MAATREGELEN
Onder terrorisme wordt verstaan:
– gewelddadige handelingen en/of gedragingen
begaan in de vorm van een aanslag of een reeks
van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende
aanslagen, alsmede
– het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of
stoffen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting
van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge
hebbend, bij mensen of dieren en/of schade
aan zaken ontstaat, dan wel anderszins economische
belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk
is dat deze aanslag of reeks, respectievelijk
het verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen al dan niet in enig organisatorisch verband - is
beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om
bepaalde politieke en/of religieuze doelen te
verwezenlijken.
Onder preventieve maatregelen wordt hierbij
verstaan:
van overheidswege en/of door verzekerde(n) en/of
derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk
dreigend gevaar van terrorisme af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de
gevolgen
daarvan te beperken.
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ARTIKEL 11.2
HERVERZEKERING BIJ NHT

ARTIKEL 12
NADERE OMSCHRIJVINGEN

De maatschappij heeft zich voor het terrorismerisico
herverzekerd bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschaden NV (NHT).

ATOOMKERNREACTIES

ARTIKEL 11.3
UITKERINGSPROTOCOL
Op de regeling van terrorismeschade is het Protocol
afwikkeling claims voor terrorismeschaden van
toepassing.
Een afschrift van de volledige tekst van het
uitkeringsprotocol is te raadplegen op de website
www.terrorismeverzekerd.nl.
ARTIKEL 11.4
BIJZONDERE REGELING BIJ VERGOEDING VAN
TERRORISMESCHADEN
1 Beperkte schadevergoeding
De dekking voor gebeurtenissen/aanspraken die
(direct of indirect) verband houden met:
– terrorisme of preventieve maatregelen
– handelingen of gedragingen ter voorbereiding
van terrorisme of preventieve maatregelen,
geldt dat de schadevergoeding kan worden
beperkt tot het bedrag van de uitkering die de
maatschappij ontvangt van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschaden
(NHT). Het Protocol afwikkeling claims bij
terrorismeschaden
is van toepassing.
De NHT beslist of er sprake is van een
terrorismeschade.
Op vergoeding kan niet eerder aanspraak
worden gemaakt dan na deze beslissing en de
bekendmaking van het bedrag van de vergoeding.
2 Maximale uitkering per lokatie
Als de verzekering betrekking heeft op materiële
schade (anders dan voortvloeiend uit
aansprakelijkheid)
aan onroerende zaken en/of de inhoud
daarvan, dan wel op gevolgschade van dergelijke
schade, dan geldt dat door de NHT per
verzekeringnemer
per verzekerde locatie per jaar maximaal
75.000.000 euro zal worden uitgekeerd,
ongeacht het aantal afgegeven polissen.
Voor de toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen
en vennootschappen die zijn verbonden in
een groep, tezamen worden aangemerkt als een
verzekeringnemer.
Onder verzekerde locatie wordt hierbij verstaan
alle op het risicoadres aanwezige, door
verzekeringnemer
verzekerde objecten alsmede daarbuiten
gelegen objecten op minder dan 50 meter
afstand van elkaar gelegen en waarvan tenminste
een op het risicoadres is gelegen.
3 Verval van rechten bij niet tijdige melding van
terrorismeschade
In afwijking van hetgeen elders in de polis is
bepaald, vervalt elk recht op schadevergoeding of
uitkering wegens terrorismeschade als de melding
van de claim niet is gedaan binnen twee jaar
nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van een
terrorismeschade.
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1 Hieronder wordt verstaan de schade die is
veroorzaakt
door en/of opgetreden bij of voortgevloeid
uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn
ontstaan.
2 De uitsluiting in de polis van schade door
atoomkernreacties
heeft geen betrekking op schade veroorzaakt
door radio-actieve 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 vervaardiging,
gebruik, opslag en het zich ontdoen van
radio-actieve 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.
3 Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag
een derde voor de geleden schade aansprakelijk
is, vindt lid 2 geen toepassing.
BLIKSEMINSLAG
Onder blikseminslag wordt verstaan een ontlading
van atmosferische elektriciteit naar de aarde toe,
waardoor ter plaatse van de blikseminslag
aantoonbare
schade is ontstaan aan het aardoppervlak en/of
zich daarop bevindende zaken.
BRAND
Onder brand wordt verstaan een door verbranding
veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur
buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht
voort te planten.
Derhalve is onder andere geen brand:
– zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
– doorbranden van elektrische apparaten en
motoren;
– oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens
en ketels.
Onder schade door brand wordt mede verstaan schade
door tengevolge van een naburige brand.
IMPLOSIE
Een eensklaps verlopende vervorming van een
gesloten
vat, veroorzaakt door een zoveel grotere luchtdruk
buiten het vat dan in het vat, waardoor de wand
van het vat daartegen onvoldoende weerstand kan
bieden.
INBRAAK
Onder inbraak wordt verstaan het met geweld
verbreken
van een afsluiting aan de buitenzijde van
de opstal of aan dat gedeelte daarvan waarin de
verzekerde zaken zich bevinden met het doel zich
wederrechtelijk toegang te verschaffen.
MOLEST
Onder molest wordt verstaan:
– Gewapend conflict: elk geval waarin staten of
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andere georganiseerde partijen elkaar, of de een
de ander, met militaire machtsmiddelen, bestrijden.
Hieronder wordt ook verstaan het gewapend
optreden van een Vredesmacht van de Verenigde
Naties, de Noord Atlantische Verdragsorganisatie
of de West-Europese Unie;
– Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde
gewapende strijd tussen inwoners van eenzelfde
staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners
in die staat is betrokken;
– Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen
een staat gericht tegen het openbaar gezag;
– Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde
gewelddadige handelingen, op verschillende
plaatsen zich voordoend binnen een staat;
– Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke
gewelddadige beweging, gericht tegen het
openbaar gezag;
– Muiterij: een min of meer georganiseerde
gewelddadige
beweging van leden van enig gewapende
macht, gericht tegen het gezag waaronder zij
gesteld zijn.
LUCHT- OF RUIMTEVAARTUIGEN OF METEORIETEN
Onverminderd het bepaalde in de molest-clausule
wordt hier onder verstaan het getroffen worden door
een meteoriet of door een vertrekkend, vliegend,
landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel
een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit
geworpen of daaruit gevallen projectiel,
ontploffingsmiddel
of ander voorwerp alsmede enig ander
voorwerp dat getroffen is door enig hier vermeld
voorwerp.

OVERSTROMING
Hieronder wordt verstaan: Het bezwijken of overlopen
van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen,
ongeacht of de overstroming oorzaak dan wel gevolg
is van een op deze polis gedekte gebeurtenis.
RELLEN, RELLETJES, OPSTOOTJES
Hieronder worden verstaan incidentele, collectieve
geweldsmanifestaties.
SNEEUWDRUK EN WATERACCUMULATIE
Hieronder wordt verstaan een zodanige zware
belasting van de opstal of deel daarvan door sneeuw
en/of accumulatie van water dat de opstal eronder
bezwijkt.
STORM
Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van
ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7 of
hoger).
VANDALISME
Hieronder wordt verstaan: het aanrichten van
beschadiging uit vernielzucht door derden.
WERKSTAKING
Onder werkstaking wordt verstaan het
gemeenschappelijk
niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van het
legitiem opgedragen werk door een aantal werknemers
in een onderneming.

ONTPLOFFING
Onder ontploffing wordt verstaan een gehele of
gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door
een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van
gassen of dampen, zulks met inachtname van het
hierna bepaalde.
Binnen een –al dan niet gesloten- vat:
Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet
gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een
eensklaps
verlopende krachtsuiting voldaan, indien de
wand van het vat onder de druk van de zich daarin
bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe
deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig
of zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan
wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een
zodanige scheiding heeft ondergaan dat door het
uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door
de scheiding gevormde opening, de drukken binnen
en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn
geworden.
Buiten een vat:
De eensklaps verlopende hevige krachtsuiting moet
de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen en
dampen, welke door een scheikundige reactie van
vaste, vloeibare gas- en dampvormige stoffen, of een
mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting
gebracht.
In de nabijheid:
Onder schade door ontploffing wordt ook verstaan
een gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde
zaken welke kan worden aangemerkt als een gevolg
van de nabijheid van schade door ontploffing aan
andere dan verzekerde zaken.
Implosie:
Onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.
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SPECIFIEKE VERZEKERINGSVOORWAARDEN
Milieuschadeverzekering
Uitgebreid Agrarisch

overschreden.
ARTIKEL 1.8
SANERING

ARTIKEL 1
SPECIFIEKE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Het ongedaan maken van een verontreiniging.
Onder ongedaan maken wordt verstaan onderzoek,
reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging
en vervanging van grond en/of (grond)water en/of
isolatie van een verontreiniging.

ARTIKEL 1.1
VERZEKERDE
Bij deze verzekering wordt onder verzekerde verstaan:
De verzekeringnemer en/of de in de polis als
verzekerde(n) genoemde natuurlijke of
rechtsperso(o)n(en) voor zover hij/zij belang
heeft/hebben bij het behoud van de verzekerde locatie
uit hoofde van eigendom of enig ander zakelijk recht
dan wel
voor het behoud daarvan het risico draagt.
ARTIKEL 1.2
DERDE
Ieder ander dan verzekerde, die uit hoofde van
eigendom
of enig ander zakelijk recht belang heeft bij het
behoud van een zaak dan wel voor het behoud
daarvan risico draagt.

ARTIKEL 1.9
ZAAKSCHADE
Beschadiging, waaronder mede te begrijpen vervuiling,
vernietiging of vermissing van zaken.
Indien de zaakschade door derden is geleden dan
wordt hieronder mede verstaan aantasting van de
economische gebruikswaarde van zaken van die
derden, anders dan door beschadiging, vervuiling,
vernietiging of vermissing van die zaken.
ARTIKEL 1.10
BEDRIJFSSCHADE
Derving van brutowinst, zijnde de opbrengsten
verminderd met de variabele kosten (waaronder te
verstaan kosten die evenredig stijgen en dalen met
de opbrengsten).

ARTIKEL 1.3
VERZEKERDE LOCATIE
Het/de in de polis vermelde risico-adres(sen) en de
bij verzekeringnemer voor zijn agrarische
bedrijfsuitoefening in gebruik zijnde gronden, welke in
Nederland zijn gelegen.
ARTIKEL 1.4
LOCATIE VAN DERDEN
Een locatie bij het behoud waarvan een derde belang
heeft uit hoofde van eigendom of enig ander zakelijk
recht, dan wel voor het behoud waarvan hij risico
draagt.

ARTIKEL 1.11
KOSTEN VAN PREVENTIEVE OPRUIMING
Kosten die bij of na de verwezenlijking van een
verzekerd gevaar door of vanwege verzekerde zijn
gemaakt in verband met het opruimen van stoffen
en voorwerpen, die een dreigend gevaar voor
verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater
of
enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang)
zouden hebben opgeleverd, als van opruiming zou zijn
afgezien.
ARTIKEL 1.12
EXPERTISEKOSTEN
Hieronder wordt verstaan het salaris en de kosten
van alle experts, die met de schadevaststelling zijn
belast.

ARTIKEL 1.5
WERKLOCATIE/WERKZAAMHEDEN BIJ DERDEN
De locatie van derden, gelegen binnen Nederland,
waar verzekerde of iemand namens hem
werkzaamheden verricht binnen de in de polis
vermelde bedrijfsactiviteit.
ARTIKEL 1.6
EMISSIE
Het onvoorzien vrijkomen van gassen, vloeistoffen
en/of fijn verdeelde vaste stoffen. Een reeks van
emissies die met elkaar samenhangen of uit elkaar
voortvloeien wordt aangemerkt als één emissie.
ARTIKEL 1.7
VERONTREINIGING
1 De aanwezigheid van een stof in of op de bodem
of het oppervlaktewater in een zodanige concentratie
dat de toepasselijke overheidsnormen
(streefwaarde of een overeenkomstige waarde)
die gelden op het moment dat de aanwezigheid

ARTIKEL 1.13
VERKOOPWAARDE
Het bedrag dat bij verkoop in het normale verkeer en
uitgaande van dezelfde bestemming van het gebouw
verkregen zou kunnen worden, exclusief de waarde
van de grond.
ARTIKEL 1.14
HERBOUW
Kosten van herstel en/of herbouw.

ARTIKEL 1.15
LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING
van de stof zich manifesteert, worden overschreden.
2 De aanwezigheid van asbest in een zodanige
concentratie dat de toepasselijke overheidsnormen
die gelden op het moment dat de aanwezigheid
van asbest zich manifesteert, worden
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De periode vanaf de aanvang tot aan het einde van
de verzekering.
ARTIKEL 2
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OMVANG VAN DE DEKKING
ARTIKEL 2.1
DE VERZEKERING DEKT
1 De verzekering dekt de kosten van sanering,
zaakschade en bedrijfsschade zoals hieronder
nader omschreven in artikel 2.1.2 t/m 2.1.4 en
artikel 3 in geval van een verontreiniging van de
verzekerde locatie, van een locatie van derden
en/of van de werklocatie bij derden door een
emissie alsmede alle (overige) van buitenkomende
onheilen.
Dit met inachtneming van artikel 6 (Uitgesloten
gebeurtenissen en beperkingen).
Zie specifieke begripsomschrijvingen artikel 1.
Deze dekking is ook van kracht indien de emissie
het gevolg is van een gebrek van opstallen en
roerende zaken op de verzekerde locatie voorzover
het eigen gebrek is veroorzaakt door of
bestaat uit fouten in ontwerp, constructie, uitvoering
of materiaalkeuze.
2 Schade aan/op de verzekerde (eigen) locatie,
zijnde:
– Kosten van sanering van de verzekerde
locatie direct en uitsluitend ten gevolge
van sanering;
– Andere zaakschade van verzekerde(n), inclusief
de daaruit voortvloeiende schade,
ontstaan op de verzekerde locatie als direct
en uitsluitend gevolg van sanering;
– Bedrijfsschade - waaronder mede de kosten
ter voorkoming of beperking hiervan - als
gevolg van het niet of niet op normale wijze
kunnen uitoefenen van bedrijfsactiviteiten als
direct en uitsluitend gevolg van sanering.
3 Schade aan derden (vanaf de eigen locatie),
waaronder wordt verstaan schade door aanspraken
wegens:
– Kosten van sanering van een locatie van een
derde;
– Andere zaakschade van een derde, inclusief de
daaruit voortvloeiende schade, ontstaan buiten
de verzekerde locatie als direct en uitsluitend
gevolg van de sanering;
– Bedrijfsschade - inclusief kosten ter voorkoming
of beperking hiervan- als gevolg van
het niet of niet op normale wijze kunnen uitoefenen
van bedrijfsactiviteiten als direct en
uitsluitend gevolg van de sanering.
4 Schade op de werklocatie bij derde(n),
indien uitdrukkelijk verzekerd en op het polisblad
vermeld:
– Kosten van sanering van de werklocatie;
– Andere zaakschade van de verzekerde(n),
inclusief de daaruit voortvloeiende schade,
ontstaan op de werklocatie;
– Bedrijfsschade - waaronder mede wordt verstaan
de kosten ter voorkoming of beperking
hiervan - als gevolg van het niet of niet op
normale wijze kunnen uitoefenen van
bedrijfsactiviteiten
als direct en uitsluitend gevolg van
de sanering.
Een en ander mits:
– de sanering betrekking heeft op een verontreiniging
die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg
is van een emissie, veroorzaakt door een gedekte
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gebeurtenis;
– de zaakschade voortvloeit uit een verontreiniging
van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e)
al dan niet ondergronds(e) water(gang), die het
rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een
emissie veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis;
– het verzekerde gevaar zich op de verzekerde
locatie heeft verwezenlijkt tijdens de looptijd van
de verzekering;
– binnen één jaar na verwezenlijking van het
verzekerde
gevaar aanspraak op vergoeding onder
deze polis is gemaakt.
De dekking is met inachtneming van de uitsluitingen
en beperkingen vermeld in Artikel 6.
Een gedekte gebeurtenis moet zich tijdens de looptijd
van de verzekering hebben voorgedaan. Bovendien
moet het ten tijde van het sluiten van de verzekering
voor de verzekerde onzeker zijn geweest dat deze
gebeurtenis zich zou voordoen.
Als bij een latere wijziging de dekking wordt uitgebreid
dan geldt voor de uitgebreide dekking de
wijzigingsdatum
als het moment waarop de overeenkomst
is gesloten.
ARTIKEL 3
EXTRA DEKKINGEN
Voorzover het verzekerde bedrag toereikend is
worden in geval van een gedekte gebeurtenis en bij
schade aan/op de verzekerde locatie dan wel bij
derden tevens vergoed:
ARTIKEL 3.1
HONORARIA EN KOSTEN VAN EXPERTS BIJ
SCHADEREGELING
De maatschappij vergoedt de expertisekosten van de
door verzekerde benoemde expert tot maximaal het
bedrag van salaris en kosten van de door de
maatschappij
benoemde expert.
ARTIKEL 3.2
KOSTEN TER VOORKOMING EN VERMINDERING
VAN SCHADE
Zie Algemene verzekeringsvoorwaarden
Bedrijfsmiddelen.
ARTIKEL 3.3
KOSTEN VAN PREVENTIEVE OPRUIMING
ARTIKEL 3.4
KOSTEN IN VERBAND MET HET OPRUIMEN/
AFVOEREN VAN ASBEST
en daarmee verontreinigde materialen.
ARTIKEL 3.5
HERSTEL BESTRATING / BEPLANTING
Kosten van herstel van beschadiging van bestrating
en beplanting, veroorzaakt door de sanering.
ARTIKEL 3.6
SANERINGSKOSTEN
Kosten noodzakelijk om de sanering te kunnen
uitvoeren. Hieronder wordt mede verstaan de kosten
van hulpconstructies.
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ARTIKEL 3.7
KOSTEN HERSTEL SANERINGSCHADE

Zie Algemene verzekeringsvoorwaarden
Bedrijfsmiddelen: Nadere omschrijvingen.

Kosten van herstel van schade die het noodzakelijke
gevolg is van de sanering. Hieronder worden mede
verstaan de kosten van afbraak en herbouw.
In geval van herbouw vergoedt de maatschappij
maximaal het verschil tussen de verkoopwaarde van
de opstal(len) vóór en na de in het kader van de
uitvoering van de sanering noodzakelijke afbraak.

ARTIKEL 6.2
ATOOMKERNREACTIES

ARTIKEL 3.8
HERSTEL ONDERGRONDSE LEIDINGEN E.D.

ARTIKEL 3.9
WETTELIJKE RENTE
Boven het verzekerde bedrag is meeverzekerd tot
maximaal éénmaal het verzekerde bedrag de
wettelijke
rente over de door verzekeraar verschuldigde
vergoeding voor zowel schade aan/op de verzekerde
locatie als voor schade aan derden. Deze is opeisbaar
vanaf vier weken nadat de verzekeraar alle
noodzakelijke gegevens heeft ontvangen op basis
waarvan de verschuldigdheid van de vergoeding kan
worden vastgesteld.
ARTIKEL 4
DERDENBEDING
Ingeval van verzekering van ‘Schade aan derden’
is deze verzekering mede ten behoeve van derden.
Voor derden ontstaan aanspraken op vergoeding
onder de polis eerst door een daartoe strekkende
schriftelijke verklaring, door verzekeringnemer
tegenover de maatschappij afgelegd.
ARTIKEL 5
UITLOOP NA EINDE VERZEKERING
Dekking na het einde van de verzekering:
Na het einde van de verzekering blijft de dekking
uitsluitend van kracht voor verontreiniging en
zaakschade
die zich manifesteren binnen een periode
van één jaar na dat einde, maar waarvan de oorzaak
is gelegen binnen de looptijd van de verzekering.
ARTIKEL 6
UITGESLOTEN GEBEURTENISSEN EN BEPERKINGEN
Niet gedekt zijn schade en kosten als gevolg van een
verontreiniging veroorzaakt door, optredende bij of
voortvloeiende uit:
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ARTIKEL 6.3
AARDBEVING OF VULKANISCHE UITBARSTING
ARTIKEL 6.4
OVERSTROMING

Kosten van herstel of vervanging van ondergrondse
pijpen, leidingen en/of kabels die als gevolg van de
verontreiniging beschadigd zijn geraakt.
Voor de onder artikel 3.3 t/m 3.8 genoemde kosten
bestaat geen dekking indien en voor zover deze
kosten onder een andere verzekering zijn gedekt,
dan wel zouden zijn gedekt indien de onderhavige
verzekering niet zou hebben bestaan.

ARTIKEL 6.1
MOLEST

Zie Algemene verzekeringsvoorwaarden
Bedrijfsmiddelen: Nadere omschrijvingen.

Overstroming waaronder te verstaan het bezwijken
of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere
waterkeringen.
ARTIKEL 6.5
OPZET, ROEKELOOSHEID, MERKELIJKE SCHULD
Schade veroorzaakt door verzekeringnemer of
verzekerde
met opzet, door al dan niet bewuste roekeloosheid
of al dan niet bewuste merkelijke schuld.
Hiermee wordt gelijk gesteld schade veroorzaakt met
de opzet, de al dan niet bewuste roekeloosheid of de
al dan niet bewuste merkelijke schuld van degene die
in opdracht of met goedvinden van de
verzekeringnemer
of een verzekerde de algehele feitelijke leiding
heeft over het bedrijf of een deel van het bedrijf van
de verzekeringnemer of van die verzekerde en die in
die hoedanigheid schade heeft veroorzaakt.
Dit ongeacht of die schade is veroorzaakt aan het
belang van verzekerde zelf dan wel aan dat van
andere verzekerden.
ARTIKEL 6.6
GENETISCHE SCHADE
Schade als gevolg van genetische modificatie is niet
gedekt.

BESTAANDE VERONTREINIGING
Niet gedekt zijn de kosten veroorzaakt door,
optredende
bij of voortvloeiende uit een verontreiniging
die reeds aanwezig is op het moment dat het
verzekerde
gevaar zich verwezenlijkt.
ARTIKEL 6.8
OVERTREDING OVERHEIDSVOORSCHRIFTEN
Niet gedekt is schade als gevolg van een handelen of
nalaten dat in strijd is met enig van overheidswege
gegeven voorschrift ter zake van het milieu, indien
zulks is geschied in opdracht van of met goedvinden
van een op het polisblad vermelde verzekerde.
Indien bedoelde verzekerde een rechtspersoon is,
wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder
verzekerde verstaan een lid van de directie of
bedrijfsleiding
alsmede enige functionaris in dienst van
verzekerde die door een lid van de directie is belast
met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de
naleving van eerder genoemde voorschriften.
Beperkingen:
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ARTIKEL 6.9
MAXIMUM VERGOEDING AAN/OP DE VERZEKERDE
LOCATIE
Per emissie of samenhangende reeks van emissies
wordt niet meer vergoed dan:
1 het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag,
voor schade aan /op de verzekerde locatie, indien
het verzekerde gevaar zich op de verzekerde
locatie heeft verwezenlijkt;
2 50.000 euro per gebeurtenis met een maximum
van 100.000 euro per verzekeringsjaar indien
het verzekerde gevaar zich buiten de verzekerde
locatie heeft verwezenlijkt;
3 50.000 euro per gebeurtenis met een maximum
van 100.000 euro per verzekeringsjaar aan
bedrijfsschade.
De onder 6.9.2 en 6.9.3 genoemde vergoedingen
geschieden binnen het op het polisblad vermelde
verzekerde bedrag, uitsluitend indien en voor zover
hiervoor geen beroep kan worden gedaan op een
andere verzekering, dan wel zou kunnen worden
gedaan, indien de onderhavige verzekering niet zou
hebben bestaan.

10 weken.
Voor bedrijfsschade bestaat geen dekking indien en
voor zover deze onder een andere verzekering is
gedekt, dan wel zou zijn gedekt indien de onderhavige
verzekering niet zou hebben bestaan.
ARTIKEL 6.12
MAXIMUM VERGOEDING BIJ SCHADE AAN DERDEN
(VANAF DE EIGEN LOCATIE)
Per emissie of samenhangende reeks van emissies
wordt niet meer vergoed dan het op het polisblad
vermelde verzekerde bedrag voor schade aan derden,
onder aftrek, indien van toepassing, van de
vergoeding
van schade aan de verzekerde locatie.
ARTIKEL 6.13
VERWEZENLIJKING GEVAAR TIJDENS LOOPTIJD
VAN DE VERZEKERING
Schade is verzekerd mits het verzekerde gevaar zich
op de verzekerde locatie heeft verwezenlijkt tijdens
de looptijd van de verzekering.

ARTIKEL 6.10
MAXIMUM MEEVERZEKERDE KOSTEN

ARTIKEL 6.14
VERWEZENLIJKING GEVAAR BIJ EIGEN GEBREK

De vergoeding van onderstaande verzekerde kosten
ten hoogste het op de polis vermelde verzekerde
bedrag voor ‘schade aan/op de verzekerde locatie’
en voor ‘schade aan derden’ tezamen:
1 expertisekosten;
2 kosten ter voorkoming en vermindering van schade;
3 kosten van preventieve opruiming;
4 kosten in verband met het opruimen en afvoeren
van asbest en daarmee verontreinigde materialen;
5 kosten van herstel van beschadiging van bestrating
en beplanting, veroorzaakt door de sanering;
6 kosten, noodzakelijk om de sanering uit te kunnen
voeren. Hieronder worden mede verstaan
de kosten van hulpconstructies;
7 kosten van herstel van schade die het noodzakelijke
gevolg is van de sanering. Hieronder worden
mede verstaan de kosten van afbraak en herbouw;
8 kosten van herstel of vervanging van ondergrondse
pijpen, leidingen en/of kabels die als gevolg
van de verontreiniging beschadigd zijn geraakt.
Voor de onder 3, 4, 5, 6, 7 en 8 genoemde kosten
bestaat geen dekking indien en voor zover deze
kosten onder een andere verzekering zijn gedekt,
dan wel zouden zijn gedekt indien de onderhavige
verzekering niet zou hebben bestaan.

Schade door verontreiniging als gevolg van een eigen
gebrek van installaties, machines en leidingen is
uitsluitend
gedekt indien de verontreiniging zich manifesteert
binnen een termijn van vijf jaar, gerekend
vanaf de datum waarop de installaties, machines en
leidingen nieuw zijn (op)geleverd, of vanaf de datum
waarop de delen waarin het eigen gebrek is gelegen,
zijn vernieuwd en (op)geleverd.
Deze beperking geldt niet indien de installaties,
machines en leidingen voldoen aan de vigerende
overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 6.11
BEGRENZING BEDRIJFSSCHADE

Hieronder worden verstaan handelingen of
gedragingen
waarbij de verzekerde onvoldoende milieuzorg
heeft betracht. Deze uitsluiting geldt niet indien en
voorzover verzekerde aantoont dat de schade en/of
kosten ook zou(den) zijn ontstaan indien hij wel
voldoende milieuzorg zou hebben betracht.
Een verzekerde wordt in ieder geval geacht
onvoldoende
milieuzorg te betrachten indien hij in strijd
handelt met toepasselijke regelgeving.

Bij de dekking voor ‘schade aan/op de verzekerde
locatie’:
– niet gedekt zijn boeten of kosten wegens het niet
of vertraagd nakomen van contracten;
– de schadevergoedingstermijn beloopt ten hoogste
52 weken vanaf het moment dat de bedrijfsactiviteiten
stagnatie hebben ondervonden. Indien het
bedrijf wordt opgeheven of geliquideerd, of indien
binnen 8 weken na de stagnatie nog geen pogingen
in het werk zijn gesteld om het bedrijf weer
op volle capaciteit te brengen, wordt de maximum
schadevergoedingstermijn gereduceerd tot

ARTIKEL 6.15
ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN
De dekking geldt slechts indien voldaan is aan de
eventueel op het polisblad vermelde
onderhoudsverplichtingen
en de verontreiniging zich manifesteert
binnen de looptijd van de verzekering.
ARTIKEL 6.16
ONVOLDOENDE MILIEUZORG

ARTIKEL 7
PERIODIEKE GEGEVENSVERSTREKKING
De maatschappij kan van verzekerde verlangen om
periodiek gegevens te verschaffen teneinde de juiste
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premie te kunnen berekenen. Indien
verzekeringnemer
niet binnen de gestelde termijn voldoet aan een
daartoe strekkend verzoek, heeft de verzekeraar het
recht om de geldende premie te verhogen met vijftig
procent of zoveel meer als de verzekeraar toekomt op
grond van de haar bekende gegevens.
ARTIKEL 8
RISICOWIJZIGING, MELDINGSPLICHT EN DEKKING
Aansluitend op wat is bepaald in artikel 4.4. van de
Algemene Verzekeringsbepalingen Bedrijfsmiddelen
geldt dat zodra de aard van de op het polisblad
vermelde bedrijfsactiviteiten een zodanige wijziging
ondergaan, dat het verzekerde risico daardoor wordt
verzwaard, is verzekeringnemer verplicht hiervan
terstond
aan de verzekeraar schriftelijk kennis te geven.
Blijft een zodanige kennisgeving als hierboven
bedoeld achterwege, dan vervalt elke aanspraak op
vergoeding onder de polis, tenzij verzekerde aantoont
dat de geleden schade op geen enkele wijze verband
houdt met deze wijziging. Zodra de verzekeraar alsnog
met de wijziging van het risico bekend wordt,
heeft de verzekeraar het recht de verzekering met
onmiddellijke ingang op te zeggen. In dat geval
restitueert
de verzekeraar premie over de nog resterende
looptijd van de verzekering.
ARTIKEL 9
VERPLICHTE MAATREGELEN EN INSPECTIE
De maatschappij kan verzekerde naar aanleiding
van een inspectie verplichten binnen een bepaalde
termijn maatregelen te treffen, die zij met het oog op
de dekking van het verzekerde risico geboden acht.
(zie ook Algemene Verzekeringsvoorwaarden
Bedrijfsmiddelen Artikel 10)
ARTIKEL 10
SPECIFIEKE SCHADEBEPALINGEN

Indien het op de polis vermelde verzekerde bedrag
niet toereikend mocht blijken te zijn voor volledige
vergoeding van de in beginsel gedekte schade en
kosten, geldt het volgende:
1 Voorrang verzekerde
Bij de vergoeding van schade en kosten zullen,
indien mede sprake is van schade aan de verzekerde
locatie, de belangen van verzekerde
prevaleren.
2 Evenredige verdeling
Heeft meer dan één derde onder deze verzekering
gedekte schade geleden, dan worden de aanspraken
van derden op vergoeding onder de polis naar
evenredigheid teruggebracht tot het beloop van
het verzekerde bedrag, onder aftrek, indien van
toepassing, van de vergoeding van schade en
kosten aan de verzekerde locatie.
Niettemin blijft de verzekeraar die, onbekend met
het bestaan van andere door derden geleden schade,
te goeder trouw een groter bedrag dan het aan deze
toekomende deel heeft uitgekeerd, jegens die anderen
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ARTIKEL 10.2
VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE
Een spoedige en voor alle betrokken partijen
bevredigende
uitvoering van de verplichtingen van de maatschappij
is voor een belangrijk deel afhankelijk van
de medewerking van verzekeringnemer en/of de
verzekerde.
De na een schadegeval door de maatschappij te
verlangen
medewerking is neergelegd in de navolgende
verplichtingen:
1 Aanmelding
Verzekerde of de tot uitkering gerechtigde is verplicht
de maatschappij zo spoedig mogelijk als
redelijkerwijs mogelijk is kennis te geven van elke
emissie die zich op de verzekerde locatie manifesteert
zodra hij/zij op de hoogte is of behoort te
zijn van een gebeurtenis die voor de maatschappij
tot een uitkeringsplicht kan leiden.
2 Overige verplichtingen
Voorts is verzekerde verplicht:
– De maatschappij zo spoedig mogelijk alle van
belang zijnde inlichtingen, gegevens en
bescheiden te verstrekken;
– Alle aanwijzingen van of namens de maatschappij
op te volgen en overigens alle medewerking
te verlenen en inlichtingen te
verschaffen, die voor de beoordeling van de
door de verontreiniging ontstane situatie van
belang zouden kunnen zijn;
– Alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs
van hem kunnen worden gevergd om verdere
verontreiniging te voorkomen of te beperken
bij verwezenlijking van een gedekte gebeurtenis
of het ophanden zijn daarvan.

ARTIKEL 10.3
SANERINGSBEPALINGEN

ARTIKEL 10.1
SCHADE BOVEN HET VERZEKERDE BEDRAG
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slechts gehouden tot het beloop van het overblijvende
gedeelte van het verzekerde bedrag.

1 Regeling van sanering
Verzekerde belast zich met de voorbereiding en
regeling van de sanering en houdt zich daarbij
aan de aanwijzingen van de maatschappij.
Alvorens tot sanering wordt overgegaan, dient
het saneringsplan hiertoe door de maatschappij
goedgekeurd te zijn.
2 Opdracht tot sanering
De opdracht tot sanering dient door verzekerde
binnen een door de maatschappij schriftelijk
aangegeven
termijn te worden gegeven. Indien verzekerde
nalaat deze opdracht binnen de gestelde
termijn te geven, verliest verzekerde het recht op
vergoeding van saneringskosten en de meeverzekerde
kosten. Bovendien heeft de maatschappij
het recht de verzekering op te zeggen.
3 Derden
Dit artikel geldt in overeenkomstige zin voor de
derde die aanspraak op de dekking maakt.
4 Bestaande verontreiniging
Indien een reeds bestaande verontreiniging van
de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan
niet ondergronds(e) water(gang), toeneemt als
rechtstreeks gevolg van een verzekerd gevaar,
worden de kosten van sanering als ook de kosten
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als bedoeld in artikel 3.1 t/m 3.8 vergoed indien
en voor zover deze redelijkerwijs ook zouden zijn
gemaakt indien de verwezenlijking van het
verzekerd gevaar uitsluitend de toegevoegde
verontreiniging tot gevolg zou hebben gehad.
ARTIKEL 11
GEVOLGEN BIJ NIET NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN
Aansluitend op wat is bepaald in artikel 7.2 van de
Algemene Verzekeringsvoorwaarden Bedrijfsmiddelen
kan geen aanspraak op vergoeding worden gemaakt
indien verzekerde of de tot uitkering gerechtigde
enige uit de polis voortvloeiende verpichting niet is
nagekomen dan wel onjuiste informatie heeft verschaft
met het opzet de maatschappij te misleiden.
Derden:
Het bepaalde in artikel 7 van de Algemene
Verzekeringsvoorwaarden
Bedrijfsmiddelen en hierboven in
artikel 11 geldt in overeekomstige zin voor de derde
die aanspraak maakt op de dekking.
ARTIKEL 12
UITZONDERINGEN
ARTIKEL 12.1
ELDERS LOPENDE POLIS
Onder deze polis bestaat geen dekking indien en voor
zover de aanspraken op vergoeding onder deze polis
onder een andere verzekering zijn gedekt, dan wel
zouden zijn gedekt indien de onderhavige verzekering
niet zou hebben bestaan.
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