Polisvoorwaarden
Doorlopende Constructieverzekering voor
bouwwerken (CAR)
Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket.
Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden Zekerheidspakket gelden deze polisvoorwaarden.

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Artikel 1.1 Begrippen
1.1.1 Verzekerde
De verzekerden zijn de hierna genoemde (rechts)personen.
a. Verzekeringnemer.
b. Opdrachtgever.
c. Voor de bouw verantwoordelijke directie.
d. Hoofdaannemers, aannemers en onderaannemers.
e. Architecten, ontwerpers, constructeurs en adviseurs.
f. Toekomstige eigenaren / gebruikers van het werk.
g. Ondergeschikten van de onder a. t/m f. genoemde (rechts)personen.
1.1.2 Verzekerde zaken
a. Bouwcomponenten.
b. Bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
c. Hulpmateriaal, indien de Dekking voor Rubriek Hulpmateriaal geldt.
d. Persoonlijke eigendommen.
1.1.3 Het werk
Een project in aanbouw en/of gereed.
1.1.4 Bouwcomponenten
Bouwmaterialen en ,onderdelen die bestemd zijn om blijvend deel uit te maken van het werk.
1.1.5 Bestaande eigendommen van de opdrachtgever
a. Zaken van de opdrachtgever van het werk die al vóór het begin van de bouwtermijn eigendom van de opdrachtgever zijn of
waarvoor hij contractueel verantwoordelijk is en liggen binnen de invloedssfeer van het werk.
b. Delen van een werk die voor beëindiging van de verzekerde bouwtermijn worden opgeleverd.
1.1.6 Hulpmateriaal
a. Hulpconstructies.
b. Keten, loodsen en de inhoud daarvan.
c. Gereedschappen, machines en werktuigen.
Alles voor zover deze zaken nodig zijn om werkzaamheden ten behoeve van het werk te verrichten op de manier die is
aangegeven in het bestek, de (aannemings)overeenkomst of de daaruit voortvloeiende onderhoudsbepalingen.
1.1.7 Hulpconstructies
Hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om de werkzaamheden aan het werk te verrichten op de manier die is
aangegeven in het bestek of de (aannemings)overeenkomst, zoals steigers, bekistingen en damwanden, alles voor zover deze
zaken
niet bestemd zijn om blijvend deel uit te maken van het werk, en
op het bouwterrein aanwezig zijn.
1.1.8 Persoonlijke eigendommen
Persoonlijke eigendommen van verzekerde personen aanwezig op of nabij het bouwterrein.
Niet als persoonlijke eigendommen worden de hierna genoemde zaken beschouwd.
a. Eigendommen van de opdrachtgever.
b. Eigendommen van toekomstige eigenaren / gebruikers.
1.1.9 Bouwterrein
Locatie van het werk volgens het bestek of de (aannemings)overeenkomst.
1.1.10 Vervoer
Het daadwerkelijk vervoeren van zaken, dat begint op het moment waarop deze zaken het terrein van de afzender verlaten en
dat eindigt op het moment waarop deze zaken op het bouwterrein zijn aangekomen.
1.1.11 Bouwtermijn
Periode van aaneengesloten dagen, die bestemd is voor de bouw of verbouw, alles inclusief (tussentijds) testen.
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a.
b.

Deze periode gaat in op de dag waarop verzekerde voor het eerst activiteiten op het bouwterrein verricht.
Deze periode heeft een maximale duur zoals is vermeld op de polis, maar eindigt in elk geval:
door algehele oplevering van het werk, of
op het moment dat het werk gereed is volgens overeenkomst.

1.1.12 Onderhoudstermijn
Periode van aaneengesloten dagen aansluitend op de oplevering van het werk, die bestemd is om gebreken en tekortkomingen
na die oplevering in kaart te brengen en op te heffen.
a. Deze periode gaat in:
na algehele oplevering;
na deeloplevering;
b. Deze periode heeft een maximale duur zoals is vermeld op de polis, maar eindigt in elk geval op de dag waarop de
onderhoudstermijn eindigt.
1.1.13 Testen
(Tussentijds) beproeven / controleren van het werk en/of onderdelen van het werk onder
a. de operationele omstandigheden die in het ontwerp zijn beoogd, en/of
b. de voorgeschreven testbelastingen / testmethoden die in het bestek zijn opgenomen.
1.1.14 Beredding
Maatregelen die door of namens verzekeringnemer of verzekerde binnen redelijke grenzen zijn genomen bij een ophanden
zijnde of reeds ontstane schade door een gedekte gebeurtenis om die schade te voorkomen en/of te verminderen.
1.1.15 Opruiming
Opruiming van (onderdelen van) het werk en verzekerde zaken op de locatie waar de verzekerde zaken zijn gedekt en op de
direct aangrenzende percelen van die locatie, voor zover deze opruiming
het noodzakelijke gevolg is van een gedekte schade en
niet is begrepen in de vastgestelde schadeomvang.
Onder opruiming te verstaan afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen.
1.1.16 Eindwaarde
De aanneemsom, gecorrigeerd met
a. verrekende stijgingen in prijzen en lonen,
b. berekend meer- en minderwerk, en
c. gerealiseerde stelposten,
vermeerderd met
d. honoraria van architecten, adviseurs, constructeurs en ontwerpers,
e. werken buiten bestek, en
f. kosten van directievoering, toezicht en controle.
1.1.17 Dagwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, hoeveelheid, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken.
1.1.18 Beschadiging
Fysieke aantasting van zaken, die zich manifesteert in een blijvende verandering van vorm of structuur.
1.1.19 Braak
Verbreking van afsluitingen, met zichtbare beschadiging als gevolg daarvan, met het oogmerk zich wederrechtelijk toegang te
verschaffen.
1.1.20 Gebeurtenis
Een voorval/omstandigheid of een reeks met elkaar samenhangende voorvallen/omstandigheden met één en dezelfde oorzaak
als gevolg waarvan voor verzekeraar een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan.

Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking
DEKKING RUBRIEK HET WERK
Deze Dekking geldt alleen indien hiernaar in de polis wordt verwezen.

Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Gedekt is.
a. Schade als gevolg van beschadiging tijdens de bouwtermijn door een gebeurtenis zoals vermeld onder ‘Gedekte
gebeurtenissen bouwtermijn’.
b. Schade als gevolg van beschadiging tijdens de onderhoudstermijn door een gebeurtenis zoals vermeld onder ‘Gedekte
gebeurtenissen onderhoudstermijn’.
Deze Dekking geldt alleen indien sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden.
c. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is ingegaan.
d. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden.
e. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied.
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f.
g.
h.

De gebeurtenis vindt plaats tijdens de bouwtermijn of de onderhoudstermijn.
De bouwcomponenten zijn voor rekening en risico van verzekerde aanwezig op het bouwterrein.
Er is sprake van een verzekerd werk zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere Omschrijvingen.

Deze Dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor deze Dekking.
2.1.1 Gedekte gebeurtenissen bouwtermijn
a. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die van buitenaf inwerkt op het werk en/of de bouwcomponenten.
b. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die een gevolg is van eigen gebrek van het werk en/of de
bouwcomponenten.
c. Diefstal.
2.1.2 Gedekte gebeurtenissen onderhoudstermijn
a. Werkzaamheden tijdens onderhoudstermijn
Het beschadigen van het werk en/of bouwcomponenten door een verzekerde tijdens het verrichten van werkzaamheden in
de onderhoudstermijn, voor zover deze werkzaamheden voortvloeien uit de onderhoudsbepalingen volgens het bestek of
de (aannemings)overeenkomst.
b. Werkzaamheden vóór onderhoudstermijn
Het beschadigen van het werk en/of bouwcomponenten tijdens de onderhoudstermijn, waarvan de oorzaak ligt voor het
begin van de verzekerde onderhoudstermijn en verband houdt met de totstandkoming van het werk.
2.1.3 Herstelwerkzaamheden in bouwtermijn
Voor schaden die in de verzekerde bouwtermijn worden hersteld, zal de verzekering voor deze herstelwerkzaamheden dekking
bieden volgens ‘Gedekte gebeurtenissen bouwtermijn’.
2.1.4 Herstelwerkzaamheden in de onderhoudstermijn
Met betrekking tot schaden, welke in de verzekerde onderhoudstermijn worden hersteld, zal, behoudens het bepaalde in Artikel
Werkzaamheden in onderhoudstermijn, de verzekering ten aanzien van dit herstel van kracht zijn volgens de dekking van
Artikel Dekking tijdens de bouwtermijn.
2.1.5 Dekkingsgebied
Nederland, België en Duitsland.

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de dekking.
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som uitkomt.
2.2.1 Beredding
Redelijke kosten van beredding en schade als gevolg van beschadiging aan zaken die bij de beredding zijn ingezet.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor deze Dekking.
2.2.2 Opruiming
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal 10% van de geschatte eindwaarde van het desbetreffende werk.
2.2.3 Hulpconstructies
Kosten van montage, demontage en huur van hulpconstructies als noodzakelijk gevolg van beschadiging of verlies van
(onderdelen van) het werk en/of van bouwcomponenten.
2.2.4 Extra werkzaamheden / kosten bij herstel
Extra werkzaamheden en redelijke extra kosten bij herstel van een gedekte schade.
Deze dekking geldt alleen indien sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden.
a.

De werkzaamheden hebben betrekking op
werken buiten het bestek en/of
geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van werkzaamheden die door de opdrachtgever zelf waren verricht.

b.

De kosten hebben betrekking op
honoraria van architecten, adviseurs en constructeurs en/of
kosten van directie, toezicht en controle.

c.

Verzekeringnemer was op grond van het bestek of de (aannemings)overeenkomst verplicht de werkzaamheden / kosten te
verzekeren.

d.

De werkzaamheden / kosten zijn het noodzakelijke gevolg van een gedekte schade.

e.

De werkzaamheden / kosten zijn niet begrepen in de vastgestelde schadeomvang.

Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal 10% van de geschatte eindwaarde van het desbetreffende werk.
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2.2.5 Bouwwerkzaamheden in onderhoudstermijn
Schade als gevolg van beschadiging in de onderhoudstermijn door werkzaamheden die nog als onderdeel van het werk moeten
worden uitgevoerd, door een gebeurtenis zoals vermeld onder ‘Gedekte gebeurtenissen bouwtermijn’.
Niet gedekt is schade door brand en ontploffing, zoals vermeld in Hoofdstuk ‘Nadere omschrijvingen’.
Deze dekking geldt alleen indien de kosten van bedoelde werkzaamheden niet meer dan 10% van de verzekerde som voor
deze Dekking bedragen, met een maximum van € 25.000,-.

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna genoemd.
2.3.1 Expertise
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een expert, naar keuze en in opdracht van verzekeraar.
De expert baseert zich daarbij op vaststelling in bedragen.
Indien verzekeraar en verzekeringnemer vaststelling van de omvang van de schade door twee experts overeenkomen,
benoemen zij elk een expert. Deze experts of hun werkgevers dienen de Gedragscode Expertiseorganisaties na te leven.
De twee experts benoemen samen een derde expert, die in geval van verschil binnen de grenzen van de door hen vastgestelde
cijfers de bindende vaststelling zal verrichten.
2.3.2 Vaststelling schade aan het werk
De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van herstel en/of vervanging.
2.3.3 Vaststelling schade aan oude / antieke zaken
In geval van herstel of vervanging van antieke en/of oude materialen wordt maximaal 150% vergoed van de herstel en/of
vervangingskosten gebaseerd op nieuwe materialen die de oude in kwaliteit het meest nabij komen.

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband houdt met het terrorismerisico
overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme.

DEKKING RUBRIEK BESTAANDE EIGENDOMMEN OPDRACHTGEVER
Deze Dekking geldt alleen indien hiernaar in de polis wordt verwezen.

Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Gedekt is schade als gevolg van beschadiging van bestaande eigendommen van de opdrachtgever door een gedekte
gebeurtenis.
Deze Dekking geldt alleen indien sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden.
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is ingegaan.
b. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden.
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied.
d. De gebeurtenis vindt plaats tijdens de bouwtermijn of de onderhoudstermijn.
e. De bestaande eigendommen van de opdrachtgever bevinden zich vanaf het begin van de bouwtermijn binnen de
invloedssfeer van het werk.
f. Er is sprake van een verzekerd werk zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere Omschrijvingen, artikel ‘Verzekerde werken’.
Deze Dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor deze Dekking.
2.1.1 Gedekte gebeurtenissen tijdens bouw- en onderhoudstermijn
Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die veroorzaakt is door de uitvoering van het werk en ontstaan onder
verantwoordelijkheid van verzekerde.
2.1.2 Dekkingsgebied
Nederland, België en Duitsland.

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de dekking.
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som uitkomt.
2.2.1 Beredding
Redelijke kosten van beredding en schade als gevolg van beschadiging aan zaken die bij de beredding zijn ingezet.
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Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor deze Dekking.
2.2.2 Opruiming
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal 10% van de verzekerde som voor deze Dekking.

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna genoemd.
2.3.1 Expertise
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een expert, naar keuze en in opdracht van verzekeraar.
De expert baseert zich daarbij op vaststelling in bedragen.
Indien verzekeraar en verzekeringnemer vaststelling van de omvang van de schade door twee experts overeenkomen,
benoemen zij elk een expert. Deze experts of hun werkgevers dienen de Gedragscode Expertiseorganisaties na te leven.
De twee experts benoemen samen een derde expert, die in geval van verschil binnen de grenzen van de door hen vastgestelde
cijfers de bindende vaststelling zal verrichten.
2.3.2 Vaststelling schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever
De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van herstel of naar dagwaarde, zoals hierna bepaald.
2.3.2.1 Herstel
a. Indien de vaststelling geschiedt op basis van herstel, wordt de omvang van de schade vastgesteld op de kosten van
herstel, onder aftrek van een bedrag voor nog bruikbare maar niet hergebruikte restanten, verhoogd met een door de
schade veroorzaakte en na herstel eventueel resterende waardevermindering.
b. Indien de schade op basis van herstel hoger is dan de schade op basis van dagwaarde, wordt de schade vastgesteld op
basis van dagwaarde.
2.3.2.2 Dagwaarde
De omvang van de schade wordt vastgesteld op het verschil tussen de dagwaarde onmiddellijk vóór en de waarde van de
eventuele restanten op basis van dagwaarde onmiddellijk ná de gebeurtenis.
Vaststelling op deze basis geschiedt alleen indien de vaststelling niet plaatsvindt op basis van herstel.

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband houdt met het terrorismerisico
overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme.

DEKKING RUBRIEK HULPMATERIAAL
Deze Dekking geldt alleen indien hiernaar in de polis wordt verwezen.

Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Gedekt is schade als gevolg van beschadiging aan of diefstal van hulpmateriaal door een gedekte gebeurtenis.
Deze Dekking geldt alleen indien sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden.
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is ingegaan.
b. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden.
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied.
d. De gebeurtenis vindt plaats tijdens de bouwtermijn of de onderhoudstermijn.
e. Het hulpmateriaal is voor rekening en risico van verzekeringnemer aanwezig op of nabij het bouwterrein.
f. Er is sprake van een verzekerd werk zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere Omschrijvingen.
Deze Dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor deze Dekking.
2.1.1 Gedekte gebeurtenissen
a. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die van buitenaf inwerkt op het hulpmateriaal.
b. Diefstal.
2.1.2 Dekkingsgebied
Nederland, België en Duitsland.

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de dekking.
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som uitkomt.
VW_CAR_2014-04

Pagina: 5 / 15

2.2.1 Beredding
Redelijke kosten van beredding en schade als gevolg van beschadiging aan zaken die bij de beredding zijn ingezet.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor deze Dekking.
2.2.2 Opruiming
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal 10% van de verzekerde som voor deze Dekking.

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna genoemd.
2.3.1 Expertise
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een expert, naar keuze en in opdracht van verzekeraar.
De expert baseert zich daarbij op vaststelling in bedragen.
Indien verzekeraar en verzekeringnemer vaststelling van de omvang van de schade door twee experts overeenkomen,
benoemen zij elk een expert. Deze experts of hun werkgevers dienen de Gedragscode Expertiseorganisaties na te leven.
De twee experts benoemen samen een derde expert, die in geval van verschil binnen de grenzen van de door hen vastgestelde
cijfers de bindende vaststelling zal verrichten.
2.3.2 Vaststelling schade aan hulpmateriaal
De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van herstel of naar dagwaarde, zoals hierna bepaald.
2.3.2.1 Herstel
a. Indien de vaststelling geschiedt op basis van herstel, wordt de omvang van de schade vastgesteld op de kosten van
herstel, onder aftrek van een bedrag voor nog bruikbare maar niet hergebruikte restanten, verhoogd met een door de
schade veroorzaakte en na herstel eventueel resterende waardevermindering.
b. Indien de schade op basis van herstel hoger is dan de schade op basis van dagwaarde, wordt de schade vastgesteld op
basis van dagwaarde.
2.3.2.2 Dagwaarde
De omvang van de schade wordt vastgesteld op het verschil tussen de dagwaarde onmiddellijk vóór en de waarde van de
eventuele restanten op basis van dagwaarde onmiddellijk ná de gebeurtenis.
Vaststelling op deze basis geschiedt alleen indien de vaststelling niet plaatsvindt op basis van herstel.

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband houdt met het terrorismerisico
overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme.

DEKKING RUBRIEK PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN
Deze Dekking geldt alleen indien hiernaar in de polis wordt verwezen.

Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Gedekt is schade als gevolg van beschadiging ongeacht door welke oorzaak aan of diefstal van persoonlijke eigendommen
door een gedekte gebeurtenis.
Deze Dekking geldt alleen indien sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden.
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is ingegaan.
b. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden.
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied.
d. De gebeurtenis vindt plaats tijdens de bouwtermijn of de onderhoudstermijn.
e. De gebeurtenis vindt plaats op of nabij het bouwterrein.
f. Er is sprake van een verzekerd werk zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere Omschrijvingen.
Deze Dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor deze Dekking.
2.1.1 Gedekte gebeurtenissen
a. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die van buitenaf inwerkt op de persoonlijke eigendommen.
b. Diefstal.
2.1.2 Dekkingsgebied
Nederland, België en Duitsland.

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
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Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de dekking.
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som uitkomt.
2.2.1 Beredding
Redelijke kosten van beredding en schade als gevolg van beschadiging aan zaken die bij de beredding zijn ingezet.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor deze Dekking.
2.2.2 Opruiming
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal 10% van de verzekerde som voor deze Dekking.

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna genoemd.
2.3.1 Expertise
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een expert, naar keuze en in opdracht van verzekeraar.
De expert baseert zich daarbij op vaststelling in bedragen.
Indien verzekeraar en verzekeringnemer vaststelling van de omvang van de schade door twee experts overeenkomen,
benoemen zij elk een expert. Deze experts of hun werkgevers dienen de Gedragscode Expertiseorganisaties na te leven.
De twee experts benoemen samen een derde expert, die in geval van verschil binnen de grenzen van de door hen vastgestelde
cijfers de bindende vaststelling zal verrichten.
2.3.2 Vaststelling schade aan persoonlijke eigendommen
De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van herstel of naar dagwaarde, zoals hierna bepaald.
2.3.2.1 Herstel
a. Indien de vaststelling geschiedt op basis van herstel, wordt de omvang van de schade vastgesteld op de kosten van
herstel, onder aftrek van een bedrag voor nog bruikbare maar niet hergebruikte restanten, verhoogd met een door de
schade veroorzaakte en na herstel eventueel resterende waardevermindering.
b. Indien de schade op basis van herstel hoger is dan de schade op basis van dagwaarde, wordt de schade vastgesteld op
basis van dagwaarde.
2.3.2.2 Dagwaarde
De omvang van de schade wordt vastgesteld op het verschil tussen de dagwaarde onmiddellijk vóór en de waarde van de
eventuele restanten op basis van dagwaarde onmiddellijk ná de gebeurtenis.
Vaststelling op deze basis geschiedt alleen indien de vaststelling niet plaatsvindt op basis van herstel.

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband houdt met het terrorismerisico
overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme.

DEKKING RUBRIEK TRANSPORT
Deze Dekking geldt alleen indien hiernaar in de polis wordt verwezen.

Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Gedekt is schade als gevolg van beschadiging aan of diefstal van bouwcomponenten, en/of hulpmateriaal indien de Dekking
Rubriek Hulpmateriaal geldt, door een gedekte gebeurtenis
tijdens vervoer vanaf een plaats in Nederland;
tijdens verblijf in een vervoermiddel zoals hieronder nader is bepaald, indien sprake is van alle hierna genoemde
omstandigheden.
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is ingegaan.
b. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden.
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied.
d. De gebeurtenis vindt plaats tijdens de bouwtermijn of de onderhoudstermijn.
e. Het vervoer vindt plaats voor rekening en risico van verzekerde.
f. Er is sprake van een verzekerd werk zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere Omschrijvingen.
Deze Dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor deze Dekking.
2.1.1 Gedekte gebeurtenissen
a. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die van buitenaf inwerkt op de zaken die in of op het vervoermiddel
aanwezig zijn.
b. Diefstal.
2.1.2 Verblijf in vervoermiddel
VW_CAR_2014-04

Pagina: 7 / 15

In een motorrijtuig en in de aanhangwagen daarvan, zoals hierna omschreven.
a. Voor bouwcomponenten tijdens werktijd.
b. Voor bouwcomponenten buiten werktijd, maar voor wat betreft diefstal alleen indien
het vervoermiddel is gestald in een deugdelijk afgesloten ruimte, én
de diefstal is gepleegd door iemand die deze ruimte van buitenaf door braak is binnengedrongen.
Onder bouwcomponenten ook te verstaan hulpmateriaal, indien de Dekking Rubriek Hulpmateriaal geldt.
Onder werktijd wordt verstaan de tijd die verzekerde nodig heeft om de werkzaamheden op het bouwterrein te kunnen
verrichten, inclusief de reistijd die hij nodig heeft om van en naar het bouwterrein te rijden.
2.1.3 Dekkingsgebied
Nederland, België en Duitsland.

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de dekking.
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som uitkomt.
2.2.1 Beredding
Redelijke kosten van beredding en schade als gevolg van beschadiging aan zaken die bij de beredding zijn ingezet.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor deze Dekking.
2.2.2 Opruiming
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal 10% van de verzekerde som voor deze Dekking.

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna genoemd.
2.3.1 Expertise
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een expert, naar keuze en in opdracht van verzekeraar.
De expert baseert zich daarbij op vaststelling in bedragen.
Indien verzekeraar en verzekeringnemer vaststelling van de omvang van de schade door twee experts overeenkomen,
benoemen zij elk een expert. Deze experts of hun werkgevers dienen de Gedragscode Expertiseorganisaties na te leven.
De twee experts benoemen samen een derde expert, die in geval van verschil binnen de grenzen van de door hen vastgestelde
cijfers de bindende vaststelling zal verrichten.
2.3.2 Vaststelling schade aan bouwcomponenten / hulpmateriaal
De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van herstel of naar dagwaarde, zoals hierna bepaald.
2.3.2.1 Herstel
a. Indien de vaststelling geschiedt op basis van herstel, wordt de omvang van de schade vastgesteld op de kosten van
herstel, onder aftrek van een bedrag voor nog bruikbare maar niet hergebruikte restanten, verhoogd met een door de
schade veroorzaakte en na herstel eventueel resterende waardevermindering.
b. Indien de schade op basis van herstel hoger is dan de schade op basis van dagwaarde, wordt de schade vastgesteld op
basis van dagwaarde.
2.3.2.2 Dagwaarde
De omvang van de schade wordt vastgesteld op het verschil tussen de dagwaarde onmiddellijk vóór en de waarde van de
eventuele restanten op basis van dagwaarde onmiddellijk ná de gebeurtenis.
Vaststelling op deze basis geschiedt alleen indien de vaststelling niet plaatsvindt op basis van herstel.

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband houdt met het terrorismerisico
overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme.

Hoofdstuk 3 Uitsluitingen
Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen
De algemene uitsluitingen zijn vermeld in Hoofdstuk Uitsluitingen van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket.

Artikel 3.2 Uitsluitingen Dekkingen Constructieverzekering voor bouwwerken (CAR)
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3.2.1 Asbest
Schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verband houdend met asbest.
3.2.2 Onzorgvuldige uitvoering werkzaamheden
Schade door of voortvloeiend uit het door verzekerde niet betrachten van voldoende zorgvuldigheid, zoals hierna genoemd.
a.

b.

c.

Ter voorkoming van waterschade:
het niet of niet deugdelijk aanbrengen van dekzeilen bij dreigende neerslag;
het niet waterdicht afdekken van open gedeelten van het werk en bestaande eigendommen van de opdrachtgever na
beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden.
Bij stallen- en kelderbouw:
het aanaarden van waterkerende wanden voordat deze wanden voldoende zijn verhard en gestempeld;
het verwijderen van de stempeling voordat de begane grondvloer is gestort, verankerd en voldoende verhard.
Bij dakbedekkingswerkzaamheden:
Het aanbrengen van bitumineuze dakbedekking en isolatie op een andere manier dan volgens de meest recente SBRrichtlijnen (brochure brandveilig ontwerpen en uitvoeren van platte daken).

Deze uitsluiting geldt niet indien verzekerde aantoont dat de schade niet is ontstaan of verergerd doordat niet voldaan is aan
bovengenoemde maatregelen.
3.2.3 Vermissing
Schade door vermissing, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen.
3.2.4 Opzet / schuld
Schade die een verzekerde met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt of verergerd, ongeacht wie de schade lijdt.
Deze uitsluiting geldt niet voor de hierna genoemde schade.
a. Opzettelijke beschadiging van het werk en/of van bestaande eigendommen van de opdrachtgever om herstel mogelijk te
maken van een gedekte schade daaraan.
b. Schade aan het werk en/of aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt door een ondergeschikte van
verzekerde of iemand voor wie verzekerde verantwoordelijk is, indien deze verzekerde aantoont dat de schade buiten zijn
weten of tegen zijn wil is ontstaan en dat hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft.
3.2.5 Reeds opgeleverde werken
Schade op werken waarvan de onderhoudstermijn op de ingangsdatum van deze verzekering al is ingegaan.
3.2.6 Andere kosten
Schade die niet bestaat uit herstel en/of vervanging.
3.2.7 Bespoedigen
Extra kosten om vervanging of herstel te bespoedigen.
3.2.8 Andere kwaliteit
Extra kosten door het gebruik van bouwcomponenten van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde bouwcomponenten.
3.2.9 Noodzakelijke beschadiging
Schade door beschadiging toegebracht ten behoeve van het werk, tenzij deze dient tot herstel van een gedekte schade.
3.2.10 Toegeleverde bouwcomponenten
Schade door beschadiging aan bouwcomponenten die niet door verzekeringnemer zijn geleverd behoudens het bepaalde zoals
vermeld in Hoofdstuk Omschrijving van dekking, Rubriek het werk, artikel Aanvullende dekkingen, artikel Extra werkzaamheden
/ kosten bij herstel.
3.2.11 Geleidelijk ontstane schade
Schade als gevolg van een gebeurtenis die niet onvoorzien, plotseling en/of onverwacht op de verzekerde zaken inwerkt, maar
die geleidelijk is ontstaan, zoals door de hierna genoemde voorvallen / omstandigheden / gebeurtenissen.
a. Slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting en corrosie (roestvorming).
b. Insecten, ongedierte, bacteriën, virussen, schimmel- en zwamvorming en plantengroei.
3.2.12 Milieuaantasting
Schade in verband met milieuaantasting, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen.

Artikel 3.3 Uitsluitingen Dekking Rubriek Het werk
3.3.1 Ingebruikneming
Schade als gevolg van beschadiging door ingebruikneming vóór de oplevering.
3.3.2 Brand / ontploffing
Schade als gevolg van beschadiging door brand en ontploffing, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen, tijdens de
onderhoudstermijn.
3.3.3 In de grond gevormde funderingspalen
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Kosten in verband met het opheffen van tekortkomingen aan in de grond gevormde funderingspalen, ontstaan binnen 48 uur na
het inbrengen, tenzij een verzekerde aantoont dat de schade niet werd veroorzaakt door de wijze van uitvoering en/of
aanwezige grondsamenstelling en/of terreincondities en/of de verwerkte materialen.
3.3.4 Damwanden
Kosten van herstel of vervanging van damwandconstructies of delen daarvan in geval van:
a. het uit het slot lopen of vervormen tijdens het inbrengen en/of verwijderen;
b. mislocatie, scheefstand of verplaatsingen zonder dat sprake is van bezwijking;
c. lekkage op naden, sparingen, voegen en aansluitingen.
3.3.5 Beton
Kosten van herstel of vervanging die betrekking hebben op het opheffen van tekortkomingen in beton(-constructies), bestaande
uit onjuiste mortelsamenstelling, onvoldoende en/of onjuiste verdichting, ontmenging, grindnesten, krimp- of kruipscheuren, niet
dichte voegen en aansluitingen.
3.3.6 Verbetering / verandering
Verbetering en/of verandering van ontwerp, constructie of bouw- of montagemethode
3.3.7 Herlevering
De kosten van herlevering van bouwcomponenten die moeten worden vervangen omdat zij met een gebrek of tekortkoming op
het bouwterrein zijn aangevoerd.
Indien geen herlevering plaatsvindt, worden op de schadevergoeding in mindering gebracht de kosten die aan herlevering
verbonden zouden zijn geweest.
Indien echter een verzekerde aantoont dat een dergelijke schade niet of niet geheel op de leverancier verhaald kan worden,
dan worden alsnog de niet verhaalbare kosten van herlevering vergoed, onder overdracht van alle rechten die de verzekerden
jegens die leverancier kunnen doen gelden.

Artikel 3.4 Uitsluitingen Dekking Rubriek Bestaande eigendommen opdrachtgever
3.4.1 Brand / ontploffing
Schade door brand en ontploffing, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen.
3.4.2 Geld / geldswaardig papier
Schade aan geld en geldswaardig papier, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen.
3.4.3 Specifieke zaken
a. Motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen;
b. kranen, bulldozers, draglines en ander werkmaterieel;
c. hulpmateriaal.

Artikel 3.5 Uitsluitingen Dekking Rubriek Hulpmateriaal
3.5.1 Hulpmateriaal onderaannemers
Schade aan hulpmateriaal van onderaannemers.
3.5.2 Specifieke zaken
a. Varend en drijvend materieel;
b. motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen;
c. kranen, bulldozers, draglines en mechanisch voortbewogen transport- of werkmaterieel.
3.5.3 Eigen gebrek.
Schade door de aard of een gebrek van hulpmateriaal.

Artikel 3.6 Uitsluitingen Dekking Rubriek Persoonlijke eigendommen
3.6.1 Geld / geldswaardig papier
Geld en geldswaardig papier, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen.
3.6.2 Specifieke zaken
a. Varend en drijvend materieel;
b. motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen;
c. kranen, bulldozers, draglines en mechanisch voortbewogen transport- of werkmaterieel.
3.6.3 Eigen gebrek
Schade door de aard of een gebrek van persoonlijke eigendommen.

Artikel 3.7 Uitsluitingen Dekking Rubriek Transport
3.7.1 Hulpmateriaal onderaannemers
Hulpmateriaal van onderaannemers.
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3.7.2 Overige specifieke zaken
a. Varend en drijvend materieel;
b. motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen;
c. kranen, bulldozers, draglines en mechanisch voortbewogen transport- of werkmaterieel.
3.7.3 Eigen gebrek
Schade door de aard of een gebrek van bouwcomponenten / hulpmateriaal.
3.7.4 Geld / geldswaardig papier
Geld en geldswaardig papier, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen.
3.7.5 Persoonlijke eigendommen
Persoonlijke eigendommen.

Hoofdstuk 4 Schade
De algemene bepalingen bij schade zijn vermeld in Hoofdstuk Schade van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket.

Artikel 4.1 Aanvullende verplichtingen bij schade
In geval van schade respectievelijk een gebeurtenis welke tot schade zou kunnen leiden, is verzekerde verplicht:
a. alle beschadigde delen voor inspectie c.q. expertise te bewaren en niet over te gaan tot herstel, tenzij dit zal leiden tot
vergroting van de eventueel te vergoeden schade;
b. aan verzekeraar of de door haar benoemde deskundige(n) op verzoek toegang te verschaffen tot bouwterreinen, het werk
of enig onderdeel daarvan dat volgens mededeling beschadigd is;
c. bij melding na afloop van de verzekerde termijnen van het betreffende werk, aan te tonen dat de schade is veroorzaakt en
ontstaan binnen de verzekerde termijnen van het betreffende werk;
d. aan verzekeraar over te laten: het regelen van schade, het voeren van een burgerlijk geding en, indien verzekeraar dit
wenselijk acht, het leiden van de verdediging in geval van een strafproces, alsmede het nemen van alle beslissingen welke
hieruit voortvloeien of hiermee in verband staan.

Artikel 4.2 Sancties bij niet nakomen verplichtingen bij schade
De informatie over sancties bij het niet nakomen van verplichtingen bij schade is vermeld in Hoofdstuk Schade van de
polisvoorwaarden Zekerheidspakket.

Artikel 4.3 Andere verzekering / voorziening / regeling
De informatie over andere verzekeringen / voorzieningen / regelingen is vermeld in Hoofdstuk Schade van de polisvoorwaarden
Zekerheidspakket.

Artikel 4.4 Uitkeringsplicht
De informatie over de uitkeringsplicht is vermeld in Hoofdstuk Schade van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket.

Artikel 4.5 Betaling aan derden
De informatie over betaling aan derden is vermeld in Hoofdstuk Schade van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket.

Artikel 4.6 Schaderegeling met verzekeringnemer
a.
b.
c.

De schaderegeling vindt plaats met verzekeringnemer, die wordt geacht daartoe onherroepelijk te zijn gemachtigd door alle
andere verzekerden.
Andere verzekerden dan verzekeringnemer kunnen verzekeraar alleen aanspreken indien verzekeringnemer hiervoor
toestemming aan verzekeraar heeft gegeven.
Een eventuele schadevergoeding die ten goede komt aan een verzekerde zal worden uitgekeerd aan verzekeringnemer,
tenzij verzekeringnemer anders wenst en hij verzekeraar daarvan vooraf op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 4.7 Onderverzekering
Verzekeraar doet geen beroep op onderverzekering.

Hoofdstuk 5 Premie
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Artikel 5.1 Premiebetaling
De informatie over premiebetaling is vermeld in Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket.

Artikel 5.2 Sancties bij niet nakomen betalingsverplichtingen
De informatie over sancties bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen is vermeld in Hoofdstuk Premie van de
polisvoorwaarden Zekerheidspakket.

Artikel 5.3 Terugbetaling van premie
De informatie over terugbetaling van premie is vermeld in Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket.

Artikel 5.4 Premievaststelling
De informatie over premievaststelling is vermeld in Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket.

Hoofdstuk 6 Herziening van tarieven en/of voorwaarden
De informatie over herziening van tarieven en/of voorwaarden is vermeld in Hoofdstuk Herziening van tarieven en/of
voorwaarden van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket.

Hoofdstuk 7 Wijziging van het risico
Artikel 7.1 Algemene wijzigingen
De informatie over algemene risicowijzigingen is vermeld in Hoofdstuk Wijziging van het risico van de polisvoorwaarden
Zekerheidspakket.

Artikel 7.2 Risicowijziging Dekkingen Constructieverzekering voor bouwwerken (CAR)
7.2.1 Melding risicowijziging
Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen de hierna genoemde termijnen, verzekeraar in
kennis te stellen van wijzigingen, zoals hierna is aangegeven, tenzij verzekeringnemer aannemelijk maakt dat hij van het
optreden van die wijziging niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn.
Binnen een termijn van twee weken:
a. voor verzekeringnemer is faillissement aangevraagd.
Binnen een termijn van twee maanden:
b. Wijziging van de hoedanigheid en/of aard van de werkzaamheden van verzekeringnemer.
7.2.2 Voortzetting na risicowijziging
a. Na ontvangst van de melding van de risicowijziging beoordeelt verzekeraar of voortzetting van de verzekering op basis van
de dan geldende acceptatierichtlijnen en tarieven mogelijk is.
b. Indien voortzetting wordt overeengekomen, wordt de nieuwe premie berekend en/of worden de nieuwe voorwaarden
toegepast op basis van de dan geldende tarieven en voorwaarden, vanaf de datum waarop de risicowijziging plaatsvond.
c. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over voortzetting van de verzekering, eindigt de verzekering één
maand na de mededeling hiervan door verzekeraar.
Zolang de verzekering niet is geëindigd, alsmede zolang voortzetting niet is overeengekomen, blijft deze ongewijzigd van
kracht.
7.2.3 Gevolgen van niet melden risicowijziging
a. Verzuimt verzekeringnemer tijdig verzekeraar in kennis te stellen van de risicowijziging, maar voortzetting zou zijn
overeengekomen indien verzekeringnemer zijn verplichting tot melding wel zou zijn nagekomen, zijn per de
wijzigingsdatum opeisbaar de premie en assurantiebelasting die verzekeringnemer na de gemelde risicowijziging ook
verschuldigd zou zijn geweest.
b. Indien voortzetting op basis van gewijzigde voorwaarden zou zijn overeengekomen, bestaat, vanaf de datum waarop
verzekeringnemer de risicowijziging uiterlijk had moeten melden, slechts dekking alsof deze voorwaarden waren
overeengekomen. Bij faillissement geldt dit voor maximaal dertig dagen. Een eventuele schade-uitkering zal echter worden
berekend in dezelfde verhouding als de vóór de risicowijziging geldende premie staat tot de ná de voortzetting geldende
premie als die hoger is.
c. Indien geen voortzetting zou zijn overeengekomen, bestaat er geen dekking voor schaden die zijn ontstaan na de datum
waarop verzekeringnemer de risicowijziging uiterlijk had moeten melden.

VW_CAR_2014-04

Pagina: 12 / 15

Artikel 7.3 Risicobeperking
a.

b.

Indien concrete omstandigheden of ontwikkelingen, zoals aard en omvang van het schadeverloop, verzekeraar tot het
oordeel brengen dat toekomstige schade kan worden voorkomen of beperkt door het nemen van risicobeperkende
maatregelen door verzekeringnemer, heeft verzekeraar het recht het nemen van deze maatregelen voor te schrijven.
Verzekeringnemer is verplicht om in redelijkheid zorg te dragen voor en/of bij te dragen aan het nemen van de door
verzekeraar aangegeven maatregelen.

Het in dit hoofdstuk bepaalde kan niet tot verlenging van de overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid tot beëindiging
op andere gronden leiden.

Hoofdstuk 8 Einde van de verzekering
Artikel 8.1 Opzegging door verzekeringnemer
De informatie opzegging door verzekeringnemer is vermeld in Hoofdstuk Einde van de verzekering van de polisvoorwaarden
Zekerheidspakket.

Artikel 8.2 Opzegging door verzekeraar
De informatie over opzegging door verzekeraar is vermeld in Hoofdstuk Einde van de verzekering van de polisvoorwaarden
Zekerheidspakket.

Artikel 8.3 Einde van rechtswege
De informatie over het einde van rechtswege is vermeld in Hoofdstuk Einde van de verzekering van de polisvoorwaarden
Zekerheidspakket.

Artikel 8.4 Ontbinding
De informatie over ontbinding is vermeld in Hoofdstuk Einde van de verzekering van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket.

Artikel 8.5 Verzekeringstermijnen Constructieverzekering voor bouwwerken (CAR)
8.5.1 Einde
De dekking voor de afzonderlijke werken eindigt:
a.
b.

c.

ten aanzien van de bouwtermijn bij oplevering of gereedkomen volgens overeenkomst, waarbij de verzekerde bouwtermijn
een maximum heeft zoals vermeld op de polis;
ten aanzien van de onderhoudstermijn, indien van toepassing, tegelijkertijd met het verstrijken van de voor deze termijn in
het bestek of de (aannemings) overeenkomst genoemde periode, na de hierboven bedoelde (deel)oplevering tot ten
hoogste de termijn zoals vermeld op de polis;
uiterlijk 30 dagen na faillissement van de verzekeringnemer, met inachtneming van het volgende:
gedurende deze (maximale) 30 dagen termijn loopt de verzekering uitsluitend ten behoeve van de overige genoemde
verzekerden;
tijdens deze periode heeft een verzekerde of een andere bij het werk betrokken partij het recht een verzekering voor
het betreffende werk voor de resterende bouwtermijn op nader overeen te komen premie en voorwaarden af te sluiten;
de verzekering eindigt na 30 dagen of zoveel eerder als hierboven genoemde verzekering tot stand is gekomen.

Schade en/of aansprakelijkheid voor schade die buiten de verzekeringstermijnen is ontstaan, is niet gedekt ongeacht het tijdstip
waarop zij is veroorzaakt.
8.5.2 Onderhoudstermijn
De verzekering voor de onderhoudstermijn is alleen van kracht indien:
a. deze termijn volgens bestek of (aannemings)overeenkomst is overeengekomen, tot ten hoogste de termijn zoals vermeld
op de polis en
b. deze termijn aansluit op de verzekerde bouwtermijn.

Hoofdstuk 9 Aanvullende polisbepalingen
Artikel 9.1 Persoonsgegevens
De informatie over persoonsgegevens is vermeld in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden
Zekerheidspakket.
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Artikel 9.2 Toepasselijk recht
De informatie over toepasselijk recht is vermeld in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden
Zekerheidspakket.

Artikel 9.3 Klachten
De informatie over klachten is vermeld in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket.

Artikel 9.4 Opschortende voorwaarde
De informatie over de opschortende voorwaarde is vermeld in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden
Zekerheidspakket.

Hoofdstuk 10 Terrorisme
De Clausule terrorismedekking en de samenvatting uitkeringsprotocol NHT zijn vermeld in Hoofdstuk Terrorisme van de
polisvoorwaarden Zekerheidspakket.

Hoofdstuk 11 Nadere omschrijvingen
Brand
Door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort
te planten.
Zo is onder andere geen brand:
a. zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
b. doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
c. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

Geld / geldswaardig papier
a.
b.

Onder geld wordt verstaan gemunt geld en bankbiljetten, ongeacht de valuta, dienende tot wettig betaalmiddel.
Onder geldswaardig papier wordt verstaan:
alle papier (en plastic) waaraan in het maatschappelijk verkeer een zekere geldswaarde wordt toegekend, zoals
telefoonkaarten, postzegels, effecten, cadeaubonnen, tegoedbonnen, waardezegels, loten, strippenkaarten, niet op
naam gestelde abonnementen en toegangskaarten;
rechtsgeldig ondertekende cheques en opgewaardeerde pasjes, die geschikt zijn om in het maatschappelijk verkeer
als betaalmiddel te worden gebruikt.

Milieuaantasting
De verontreinigende, besmettende of bederf veroorzakende inwerking van gas, damp, vloeistof of (fijn verdeelde) vaste stof in
of op
- de lucht,
- de bodem,
- het oppervlaktewater en/of
- elk ander bovengronds of ondergronds water,
door uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van die stof.

Ontploffing
a.
b.

c.

Plotselinge, onvoorziene, hevige krachtsuiting van gas, damp, vloeistof of (fijn verdeelde) vaste stof, met inachtneming van
het hierna vermelde.
Indien de ontploffing wordt veroorzaakt door plotselinge over- of onderdruk in een - al dan niet gesloten - vat waarin gas,
damp, vloeistof of (fijn verdeelde) vaste stof aanwezig is, dan is alleen sprake van een hevige krachtsuiting als de wand
van het vat onder die druk is bezweken waarna de drukken binnen en buiten het vat plotseling aan elkaar gelijk zijn
geworden.
Indien de ontploffing buiten een vat plaatsvindt, dan is alleen sprake van een hevige krachtsuiting als een drukgolf ontstaat
die het gevolg is van een chemische reactie waarbij vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, of een mengsel daarvan, zijn
ontstaan of uitgezet.
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Vermissing
Schade door diefstal die ontdekt is op andere tijdstippen dan direct na de diefstal zoals bij inventarisatie.

Verzekerd werk
Er is sprake van een verzekerd werk indien sprake is van de hierna genoemde omstandigheden.
a. De in het bestek of de aannemingsovereenkomst voorgeschreven bouwtermijn die ligt tussen het begin van een werk en de
oplevering is niet langer dan de bouwtermijn zoals vermeld op de polis.
b. Bij aanvang van de bouwtermijn bedraagt de geschatte eindwaarde van het werk maximaal twee maal de verzekerde som
voor de Dekking Rubriek het werk.
c. Het werk is te beschouwen als (onderdeel van) burger- en utiliteitsbouw.
d. De werkzaamheden omvatten niet:
het constructief aanpassen van dragende constructies;
bron- en/of spannings- en/of retourbemaling;
het in de bodem brengen of verwijderen van (damwand)constructies
paalfunderingswerkzaamheden, waarbij zich binnen een straal van 15 meter belendingen van de opdrachtgever
bevinden.

VW_CAR_2014-04

Pagina: 15 / 15

