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Belangrijk
De Aanvullende Voorwaarden CAR en Montage vormen één geheel met
de Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf. De Algemene
Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt u
de voorwaarden die speciaal voor uw CAR- en Montageverzekering gelden.
Als er bijzondere voorwaarden voor u van toepassing zijn, vindt u deze op uw
polisblad.

De oplossing dichtbij
De Zeeuwse is uw regionale
verzekeringsmaatschappij. Vanuit
ons kantoor in Middelburg werken wij
uitsluitend samen met onafhankelijke
verzekeringsadviseurs, omdat die u het
beste advies kunnen geven. Wij bieden
verzekeringen voor zowel ondernemers
als particulieren.
Van oorsprong is Zuidwest-Nederland ons
werkgebied. Maar we zijn ook in andere
regio’s actief, met name voor agrarische
verzekeringen. Door samenwerking met
regionale partners kunnen wij de risico’s
en de verzekeringswensen van onze
klanten goed inschatten. En dat merkt u
aan de kwaliteit en het maatwerk van onze
producten.
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Ziet u in de voorwaarden een woord onderstreept staan? Dan vindt u een toelichting
in de begrippenlijst. De eerste keer dat het woord voorkomt in de tekst, hebben wij dit
onderstreept.

Artikel 1
Wat houdt de CAR- en Montageverzekering in?
In dit artikel leest u wat de CAR- en Montageverzekering inhoudt. U ziet welke werken wel
en welke niet zijn verzekerd. U heeft dekking tot de verzekerde bedragen die zijn vermeld
op uw polisblad. Als er voor bepaalde onderdelen een andere dekking geldt, dan is dit
duidelijk aangegeven.
1.1

Wat is wel en wat is niet verzekerd?
Hieronder ziet u snel wat er verzekerd is.

1.1.1

Verzekerde werken
De verzekering geldt voor alle werken die de verzekeringnemer uitvoert en die vallen onder de
omschrijving op het polisblad, op voorwaarde dat:
a. de uitvoering van een werk begint op of na de ingangsdatum en voor de einddatum van de
verzekering;
b. de in het bestek of de bouw-/montageovereenkomst vermelde bouw-/montagetermijn, die
ligt tussen het begin van een werk en de oplevering, niet langer is dan de maximale bouw-/
montagetermijn die op het polisblad is vermeld;
c. de in het bestek of de bouw-/montageovereenkomst vermelde onderhoudstermijn, die begint
direct na de oplevering van een werk niet langer is dan de onderhoudstermijn die op het
polisblad is vermeld;
d. de geschatte eindwaarde van een werk niet hoger is dan het verzekerd bedrag van de dekking
Het werk dat op het polisblad is vermeld.

1.1.2

Niet (automatisch) verzekerde werken
De volgende werken zijn niet automatisch meeverzekerd.
a. Werken die niet vallen onder de omschrijving in artikel 1.1.1 Verzekerde werken.
b. Werken die niet vallen onder de verzekerde ‘hoedanigheid’. Deze omschrijving van de
werkzaamheden of activiteiten van uw bedrijf vindt u op het polisblad.

1.1.3

Aanmelding niet standaard verzekerde werken
Als een werk niet automatisch verzekerd is en u toch dekking wilt, moet u dit uiterlijk 14 dagen
voor de aanvang van het werk bij ons melden. Stuurt u dan ook het bestek of de bouw-/montage
overeenkomst en tekeningen op. Wij laten u dan binnen 10 dagen weten of wij dit werk willen
verzekeren (eventueel tegen een ander tarief en/of onder aangepaste voorwaarden).
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1.1.4

Begin en einde van de dekking
U heeft dekking voor de afzonderlijke werken zodra met de uitvoering van het werk wordt gestart.
Hierna wordt vermeld wanneer de dekking voor afzonderlijke werken eindigt:
– De dekking eindigt bij oplevering van het werk.
– Als de verzekerde bouw-/montagetermijn zoals vermeld op het polisblad is overschreden, dan
is er geen dekking meer voor schade die ontstaat in verband met de uitvoering van het werk
dat na deze termijn heeft plaatsgevonden.
– Vindt de oplevering van delen van een werk plaats voor het einde van de bouw-/montage
termijn? Dan eindigt voor die delen van het werk op dat moment de bouw-/montagetermijn en
gaat de onderhoudstermijn in.
– Wordt voor een werk de maximale bouw-/montagetermijn die op het polisblad is vermeld
overschreden door een oorzaak die buiten de uitvoering van het werk ligt? Dan wordt voor
dat werk de verzekerde bouw-/montagetermijn automatisch verlengd met een maximum
van één maand.
a. Onderhoudstermijn.
Is de onderhoudstermijn die in het bestek of de bouw-/montageovereenkomst is vermeld
langer dan de maximale onderhoudstermijn die vermeld staat op het polisblad? Dan eindigt
de dekking op de dag nadat deze maximale onderhoudstermijn verstreken is.
b. Beëindiging verzekering.
Bij beëindiging van de verzekering blijft de dekking voor de werken die u nog onder handen
heeft wel van kracht. Maar dat geldt alleen als u voor de einddatum van de verzekering deze
werken bij ons meldt, onder vermelding van:
– een omschrijving van het werk met de locatie;
– de nog te verwerken bedragen;
– de vermoedelijke opleverdatum;
– de bouw-/montagetermijn;
– de eventuele onderhoudstermijn.
De mogelijkheid om voor de einddatum werken bij ons te melden bestaat niet als als wij de
verzekering beëindigen vanwege de bepalingen van artikel 2.3.3. d t/m h van de Algemene
Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf. Bijvoorbeeld omdat u ons bij het afsluiten van de
verzekering onjuiste informatie heeft gegeven met de bedoeling ons te misleiden.
Er is geen dekking voor werken waarvan de uitvoering begint na de einddatum van de verzekering.

1.1.5

Verlenging bouw-/montagetermijn
Wordt de maximale bouw-/montagetermijn – zoals genoemd op het polisblad – overschreden?
Dan kunt u ons vragen om de dekking voor de bouw-/montagetermijn van dat werk met maximaal
zes maanden te verlengen tegen een nader overeen te komen premie en onder nader overeen te
komen voorwaarden. U moet dat dan schriftelijk aan ons doorgeven vóórdat de maximale termijn
is overschreden.
De meeverzekering van de onderhoudstermijn voor dat werk vervalt als:
– u en wij over deze verlenging van de bouw-/montagetermijn geen overeenstemming bereiken;
– u ons niet om verlenging van de bouw-/montagetermijn heeft gevraagd.

1.1.6

Afmelden werk
Zijn er werken waarvoor niet u maar iemand anders de verzekeringsplicht op zich heeft genomen
en waarvoor u geen dekking wenst? Dan moet u deze werken vóór de aanvang ervan schriftelijk
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bij ons afmelden. U geeft dan een omschrijving van het werk met de locatie, aanvangsdatum,
bouwtermijn en de aanneemsom.

1.1.7

Meldingstermijn
Ontdekt u dat er schade is? Dan moet u dit onmiddellijk bij ons melden. Als u schade pas meldt
nadat de dekkingstermijn al 12 maanden is afgelopen, bent u niet meer verzekerd.

1.1.8

Afzonderlijke gebouwen
Bestaat een werk uit diverse afzonderlijke en zelfstandige gebouwen? En is de geschatte
eindwaarde van die gebouwen samen hoger dan het verzekerd bedrag van de dekking Het werk?
En/of is de bouwperiode voor die gebouwen samen langer dan de verzekerde bouwtermijn? Dan is
dit werk automatisch in z’n totaliteit verzekerd, op voorwaarde dat:
– de geschatte eindwaarde per gebouw niet hoger is dan het verzekerd bedrag van de dekking
Het werk; en
– de gebouwen op een onderlinge afstand staan van ten minste 15 meter; en
– de bouwperiode per gebouw korter is dan de maximale bouw-/montagetermijn die op het
polisblad staat.

1.1.9

Voorwaarde voor dekking
De verzekering dekt schade van een verzekerde voor de dekkingen die op het polisblad zijn vermeld.
Maar er is alleen dekking op voorwaarde dat:
– de schade is ontstaan tijdens de dekkingstermijn (zie de afzonderlijke voorwaarden per
dekking); en
– de schade is gemeld binnen de meldingstermijn.

1.2

Waar heeft u dekking?
U heeft alleen dekking als de schade wordt veroorzaakt bij werken in Nederland, België,
Luxemburg of Duitsland.

1.3

Welke schade vergoeden wij niet?
Uw CAR- en Montageverzekering heeft een ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles.
Hieronder leest u welke schade wij niet vergoeden. En welke uitzonderingen daarop bestaan.

1.3.1

Atoomkernreacties, molest en natuurgeweld
Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door:
– atoomkernreacties (zie toelichting in kader hierna);
– molest;
Wij moeten dan bewijzen dat de schade hierdoor direct is veroorzaakt of ontstaan.
– aardbeving en vulkanische uitbarstingen.
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Toelichting atoomkernreacties
Geen dekking
Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties. Ongeacht hoe deze zijn ontstaan.

Wel dekking
Wij vergoeden wel schade die is veroorzaakt door radioactieve nucliden. Deze nucliden moeten
zich dan buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire)
beveiligingsdoeleinden. (Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van
de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Staatsblad 1979-225). Evenals een kerninstallatie
aan boord van een schip.) Hiervoor moet de betreffende instantie, voor zover dit vereist is, een
vergunning van de overheid hebben gekregen. Deze vergunning moet betrekking hebben op het
ontwikkelen, gebruiken, opslaan en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.

1.3.2

Asbest
Wij vergoeden geen schade door asbest of door zaken die asbest bevatten.

1.3.3

Coatings
Wij vergoeden geen schade:
a. aan coatings, verven, lakken, vernissen en dergelijke (beschermende) deklagen, of aan de
hiermee behandelde oppervlakken, als gevolg van schade die is veroorzaakt door de aard
of een gebrek van de zaak zoals omschreven in artikel 7:951BW van deze coatings, verven,
lakken, vernissen en dergelijke of onvoldoende hechting;
b. door slijtage, corrosie of inwerking van agressieve stoffen waartegen het behandelde
oppervlak volgens algemene normen bestand dient te zijn;
c. door onvoldoende of onzorgvuldige bewerking/verwerking, voor-/nabehandeling of
bescherming.

1.3.4

Diepwelbemaling
Wij vergoeden geen schade door diepwelbemaling.

1.3.5

Rioleringswerkzaamheden
Wij vergoeden geen schade door rioleringswerkzaamheden, behalve als de werkzaamheden op
het terrein van de opdrachtgever worden uitgevoerd inclusief het aansluiten op het hoofdriool.

1.3.6

Boringen, persingen
Wij vergoeden geen schade aan en/of door (grond)boringen, doorpersingen, horizontaal
gestuurde boringen en geothermische boringen.

1.3.7

Damwanden
Wij vergoeden geen schade aan of door werkzaamheden met damwanden.
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1.3.8

Ontgravingen beneden aanlegniveau
Wij vergoeden geen schade door ontgravingen beneden aanlegniveau van bestaande fundering
van belendende percelen.

1.3.9

Springstoffen
Wij vergoeden geen schade door springstoffen behalve als die springstof wordt gebruikt voor een
schiethamer.

1.3.10 Gas- en stoomturbines
Wij vergoeden geen schade door werkzaamheden aan gas- en stoomturbines.

1.3.11 Offshore-werken
Wij vergoeden geen schade door werkzaamheden aan offshore-werken.

1.3.12 Werken in de petrochemische industrie
Wij vergoeden geen schade door werkzaamheden in de petrochemische industrie.

1.3.13 Ruimtevaart
Wij vergoeden geen schade door werkzaamheden aan werken die te maken hebben met
ruimtevaart, bijvoorbeeld aan (onderdelen van) satellieten, raketten en lanceerinrichtingen.

1.3.14 Nucleaire-energiewerken
Wij vergoeden geen schade door werkzaamheden aan nucleaire-energiewerken.

1.4

Wat zijn de verplichtingen bij het uitvoeren van werkzaamheden?
Hieronder staan de verplichtingen die gelden bij het uitvoeren van werkzaamheden.
a. Dragende constructies.
Bij werkzaamheden aan dragende constructies, en/of het verwijderen hiervan:
– moet de constructie door een constructeur zijn berekend; en
– moet de constructie afdoende worden (door)gestempeld.
b. Dekzeilen.
Bij werkzaamheden aan daken en/of gevels moeten deze dagelijks, na beëindiging van de
werkzaamheden en/of bij onderbreking wegens slechte weersomstandigheden, waterdicht
worden afgedekt met dekzeilen en/of gelijkwaardige materialen. Deze afdekking moet van
zware kwaliteit zijn en adequaat zijn geballast en/of met touwen en/of met hulpmiddelen zijn
vastgezet.
c. Brandgevaarlijke werkzaamheden.
Bij de volgende werkzaamheden moeten er voorzorgsmaatregelen getroffen worden om
brand te voorkomen: lassen, snijden, boren, slijpen, vlamsolderen, verfafbranden en
dakdekkerswerkzaamheden. Verzekerde is dan verplicht om de volgende maatregelen te
treffen.
– Op de werkplek:
– moet verantwoordelijk personeel aanwezig zijn, dat toezicht houdt op de
werkzaamheden en controlerondes uitvoert tot een uur na afloop van de
werkzaamheden en bij iedere onderbreking; en
– moet een medewerker aanwezig zijn om de blusmiddelen te bedienen; en
– moeten er afdoende, operationele, op de werkzaamheden en het werk afgestemde,
blusmiddelen en onbrandbare afdekmaterialen aanwezig zijn, ten minste een
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handblusser van klasse ABC en een blusdeken. Draagbare blustoestellen moeten
jaarlijks worden onderhouden door een erkend bedrijf.
– Wil een verzekerde renovatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden met
open vuur op daken uitvoeren? Dan is hij verplicht om van tevoren na te gaan of de
voorzorgsmaatregelen voldoende zijn om brand te voorkomen. Is dat niet zo, dan mag
geen open vuur worden gebruikt maar moet verzekerde koude kleefstoffen of zelfklevende
materialen gebruiken.
d. Kabels, leidingen en andere ondergrondse zaken.
Voor aanvang van werkzaamheden in de grond, zoals heien en graven, moet verzekerde bij
het Kadaster een melding doen van de voorgenomen werkzaamheden, in overeenstemming
met de wettelijke verplichtingen. Op basis van de gegevens van het Kadaster moet onderzoek
gedaan worden naar de ligging van kabels, leidingen of andere ondergrondse zaken. Als blijkt,
of als er een vermoeden is, dat er kabels of leidingen of andere ondergrondse zaken in het
werkterrein liggen, moet de exacte ligging worden vastgesteld door proefsleuven of met
behulp van opsporings- en/of detectieapparatuur. Daarna moeten de kabels etc. handmatig
worden vrij gegraven. Bij ontgraven en/of ondergraven van kabels etc. moeten deze worden
voorzien van deugdelijke ondersteuning en bescherming.

1.4.1

Verval van rechten
Komt een verzekerde de verplichtingen van artikelen 1.4 a t/m d niet of niet volledig na? En zijn wij
hierdoor in een redelijk belang geschaad? Dan is er geen recht op schadevergoeding.
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Artikel 2
Hoe werkt het als u schade heeft?
Als u schade heeft, wilt u natuurlijk dat die zo snel mogelijk wordt vergoed. Neem daarom
direct nadat u de schade heeft ontdekt contact op met ons. Wilt u weten welke algemene
voorwaarden gelden voor de schadeafhandeling? Lees dan de Algemene Voorwaarden
van CompleetVerzekerd Mijn bedrijf. Hieronder leest u wat er specifiek geldt voor uw CARen Montageverzekering.
2.1

Wie stelt de schade en de extra kosten vast?
– De schade en de eventuele extra kosten zullen in onderling overleg tussen de verzekering
nemer en ons vastgesteld worden. Als dat nodig is zullen wij daarvoor een deskundige
inschakelen. De kosten van die deskundige komen voor onze rekening.
– Als wij het met u niet eens kunnen worden over de aanstelling van de deskundige, of als u het
niet eens bent met de vaststelling van de schade door de deskundige, kunt u ook een eigen
deskundige inschakelen.
– Onze deskundige en die van u beoordelen daarna de schade. Worden zij het niet met elkaar
eens?
– Dan komt er een derde deskundige. Vooraf hebben zij deze al aangewezen. Hij doet een
bindende uitspraak. Daarbij blijft hij binnen de grenzen van de bedragen die zijn vastgesteld
door beide deskundigen.

2.2

Welke aanvullende verplichting heeft u bij schade?
In de Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf is aangegeven aan welke
voorwaarden een verzekerde zich bij schade moet houden. Aanvullend daarop geldt dat
een verzekerde alle beschadigde zaken moet bewaren voor inspectie of expertise, tenzij wij
toestemming geven deze af te voeren.

2.3

Welke extra kosten vergoeden wij?
Als de schade onder de dekking valt, vergoeden wij vaak ook nog andere kosten. Het gaat om
kosten die een verzekerde maakt. Of kosten van externe partijen die zijn ingeschakeld vanwege
de schade. U leest hieronder welke kosten wij vergoeden.

2.3.1

Vergoeding extra kosten
De hieronder genoemde kosten worden bovenop het verzekerd bedrag vergoed.
– Bereddingskosten tot maximaal 50% van het verzekerd bedrag.
– Expertisekosten.
Wij vergoeden de kosten van:
– de deskundige die wij zelf inschakelen;
– de deskundige die u eventueel inschakelt. Wij vergoeden niet meer dan het bedrag dat wij
aan onze deskundige betalen;
– een eventuele derde deskundige.
– Opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag.
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2.4

Hoe zit het met het eigen risico?
Bij schade geldt het eigen risico dat op uw polisblad staat. Is er door één gebeurtenis schade
ontstaan die onder meerdere dekkingen valt? Dan brengen wij slechts één maal het hoogste eigen
risico dat van toepassing is in mindering op het totale schadebedrag.

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf
CAR en Montage
Aanvullende Voorwaarden

pag 11/30

Artikel 3
Wat is nog meer voor u van belang?
In dit artikel leest u over enkele onderwerpen die verder nog van belang zijn. Want wat
moet u bijvoorbeeld doen als uw situatie verandert? U leest welke wijzigingen
u aan ons door moet geven en welke verplichtingen u heeft naast de eerder
genoemde verplichtingen.
3.1

Algemeen

3.1.1

Toegang tot het bouw-/ montageterrein
De verzekerden zijn verplicht de door ons aangewezen personen toegang te verlenen tot het
bouw-/ montageterrein, hun de inlichtingen te geven waar zij om vragen en alle verlangde
medewerking te verlenen.

3.1.2

Andere verzekering dekt de schade
Is de schade ook geheel of gedeeltelijk gedekt op één of meer andere verzekeringen? Of zou
de schade geheel of gedeeltelijk op één of meer andere verzekeringen zijn gedekt als deze
CAR- en Montageverzekering niet zou bestaan? Dan gelden de volgende voorwaarden:
a. Deze CAR- en Montageverzekering geldt als laatste.
b. Deze CAR- en Montageverzekering geldt alleen boven het recht op vergoeding dat is toegekend
of zou zijn toegekend als de CAR- en Montageverzekering er niet zou zijn geweest.

3.1.3

Bedrijfsbeëindiging of faillissement
In de Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf staat een aantal redenen waarom
de verzekering kan eindigen. Daarnaast geldt speciaal voor de CAR- en Montageverzekering dat de
verzekering eindigt zonder opzegging:
– op de datum waarop u uw bedrijfsactiviteiten staakt; en/of
– op de datum waarop het faillissement van uw bedrijf of uw ondercuratelestelling wordt
uitgesproken.

3.2

Welke wijzigingen moet u doorgeven?

3.2.1

Opgave gegevens voor premievaststelling
Nieuw bedrijf
Vraagt u de verzekering aan voor een nieuw bedrijf? Dan bent u bij het aangaan van de verzekering
verplicht om ons opgave van de te verwachten omzet te geven. Deze opgave moet gebaseerd zijn
op het voor uw bedrijf opgestelde ondernemersplan. Wij kunnen dit ondernemersplan opvragen.
Bestaand bedrijf
Vraagt u de verzekering aan voor een bedrijf dat ten minste één jaar bestaat? Dan bent u bij
het aangaan van de verzekering verplicht op ons verzoek opgave van de omzet te doen.
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Jaarlijks nieuwe opgaaf
Rond de datum van jaarlijkse verlenging van de verzekering vragen wij u opgave te doen van uw
omzet. U moet die opgave dan binnen vier weken verstrekken op de manier die wij aangeven.
Daarna stellen wij de nieuwe premie vast, die geldt vanaf de datum van jaarlijkse verlenging.
Verhoging met een percentage
Als wij geen opgave hebben ontvangen na vier weken, wordt de premie met 50% verhoogd.
Wij kunnen een hoger percentage aanhouden, als wij gegevens hebben die dit rechtvaardigen.
De nieuwe premie is dan ook verschuldigd vanaf de datum van jaarlijkse verlenging.
Bijstelling 50% verhoging
Als u na verhoging van de premie volgens art. 3.2.1, onder 4, alsnog opgave doet van de omzet,
berekenen wij de premie opnieuw aan de hand van die opgave. De nieuwe premie geldt dan vanaf
de datum waarop wij de opgave ontvangen.

3.2.2

Uw bedrijf verandert
Veranderen de werkzaamheden of activiteiten van uw bedrijf (uw ‘verzekerde hoedanigheid’)?
Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Wij beoordelen wat de gevolgen zijn voor uw
verzekering. Zie hiervoor ook artikel 4.1 van de Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn
bedrijf.
Wanneer moet u de wijziging doorgeven?
Verandert de hoedanigheid waarin u verzekerd bent (zie uw polisblad)? Dan moet u dat ruim voor
de wijziging aan ons doorgeven. Als dat niet mogelijk is, moet u dit uiterlijk binnen 14 dagen na
de wijziging doorgeven.
Wat gebeurt er met uw verzekering na een wijziging?
Nadat wij van de wijziging van uw verzekerde hoedanigheid op de hoogte zijn gebracht,
beoordelen wij de nieuwe situatie.
Er zijn dan vier mogelijkheden.
1. Uw verzekering wordt ongewijzigd voortgezet.
2. Uw verzekering wordt voortgezet, maar de premie en/of de voorwaarden veranderen.
U ontvangt hierover van ons bericht. Bent u het niet eens met de nieuwe premie of de nieuwe
voorwaarden? Dan heeft u het recht om de verzekering op te zeggen binnen twee maanden
nadat u de mededeling over de nieuwe premie of nieuwe voorwaarden heeft ontvangen.
3. Wij zetten de verzekering niet voort. U ontvangt hierover van ons een mededeling. Wij
hebben dan een opzegtermijn van één maand. In deze maand heeft u alleen dekking voor de
hoedanigheid waarin u tot de wijziging verzekerd was.
4. Heeft u de wijziging niet of te laat doorgegeven? En gaat het om een wijziging die ertoe
zou hebben geleid dat wij de verzekering niet zouden hebben voortgezet? Dan eindigt de
verzekering automatisch één maand na de wijziging.
Heeft u dekking als u uw wijziging niet of te laat doorgeeft?
Geeft u de wijziging niet of te laat aan ons door, dan loopt u het risico dat u geen dekking
heeft. Wat de exacte gevolgen zijn, hangt af van de wijziging. Er zijn dan vier mogelijkheden.
1. De wijziging zou geen invloed hebben gehad, of een voor u gunstige invloed, op de premie en
op de voorwaarden. In dat geval heeft u gewoon dekking.
2. De wijziging zou hebben geleid tot een hogere premie. In dat geval heeft u alleen dekking als u
ook zonder de wijziging van de hoedanigheid dekking zou hebben gehad.
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3. De wijziging zou hebben geleid tot aanpassing van de voorwaarden. In dat geval heeft u alleen
dekking als u ook zonder de wijziging in hoedanigheid dekking zou hebben gehad.
4. Als wij de verzekering niet zouden hebben voortgezet, heeft u alleen dekking:
– als u ook zonder de wijziging in hoedanigheid dekking zou hebben gehad;
– gedurende één maand na de wijziging. Daarna bent u niet meer verzekerd.
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Artikel 4
Dekking Het werk
In dit hoofdstuk leest u wat de dekking ‘Het werk’ inhoudt. U ziet welke schade wel en niet
is verzekerd.
4.1

Wat is wel en wat is niet verzekerd?
Tijdens de bouw-/montage- en onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade van een
verzekerde die bestaat uit verlies en/of beschadiging van het werk. Deze dekking wordt hierna in
deze voorwaarden verder toegelicht.
Er is dekking tot het verzekerd bedrag dat vermeld is op het polisblad. Als er voor bepaalde
onderdelen een andere dekking geldt, dan is dit duidelijk aangegeven.

4.1.1

Dekking tijdens de bouw-/montagetermijn
Tijdens de bouw-/montagetermijn dekt de verzekering de schade van een verzekerde die bestaat
uit verlies en/of beschadiging van (een deel van) het werk, ongeacht door welke oorzaak, ook
als het verlies of de beschadiging een gevolg is van een schade die is veroorzaakt door de
aard of een gebrek van de zaak zoals omschreven in artikel 7:951BW van (een deel van) het
werk. De verzekering dekt niet de schade van een verzekerde die is ontstaan door verlies en/of
beschadiging tijdens beproeven tenzij wordt beproefd omdat dit een verplichting is vanuit het
bestek of de Bouw- of montageovereenkomst.

4.1.2

Dekking tijdens de onderhoudstermijn
Tijdens de onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade van een verzekerde die bestaat uit
verlies of beschadiging van (een deel van) het werk. Het moet gaan om schade:
a. die een verzekerde veroorzaakt tijdens werkzaamheden die worden uitgevoerd op grond
van verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van het bestek of de bouw-/
montageovereenkomst; en/of
b. waarvan de oorzaak ligt voor het begin van de onderhoudstermijn; en/of
c. waarvan de oorzaak verband houdt met de totstandkoming van het werk.

4.2

Wat is aanvullend verzekerd?
a. In afwijking van artikel 4.5 zijn per gebeurtenis tot aan het verzekerd bedrag meeverzekerd
de meerkosten die voor overwerk en/of expreszendingen worden gemaakt om het herstel te
bespoedigen. De dekking bedraagt maximaal 10% van het schadebedrag, met een maximum
van dan € 2.500,-.
b. Meeverzekerd zijn per gebeurtenis tot aan het verzekerd bedrag de eigen schade
behandelingskosten. Per gebeurtenis worden op deze dekking deze kosten vergoed tot 10%
van het schadebedrag, met een maximum van € 1.250,-.

4.3

Wat is het verzekerd bedrag na schade?
Ontstaat er schade, dan blijft daarna het maximum verzekerd bedrag voor deze dekking van
kracht zonder dat daarvoor premie bijbetaald moet worden.
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4.4
4.4.1

Hoe vergoeden wij de schade?
Reparatie en/of vervangingskosten
Wij vergoeden de reparatie- en/of vervangingskosten tot maximaal het verzekerd bedrag dat
op uw polisblad staat. Als reparatie en/of vervanging niet plaatsvindt, wordt de schade naar
redelijkheid en billijkheid vergoed, met als maximum de reparatie- en/of vervangingskosten.

4.4.2

Vergoeding tot eindwaarde van het werk
Wij vergoeden schade tot maximaal de eindwaarde van het werk. Het verzekerd bedrag is
hierop afgestemd. Het kan echter voorkomen dat tijdens de bouw-/montageperiode de bouw-/
montagekosten stijgen, en daarmee ook de eindwaarde van het werk. In dat geval is er een
aanvullende dekking. In afwijking van wat er bepaald is in artikel 4.1, 4.4.1 en 4.4.3 vergoeden we
dan geen 100% maar maximaal 130% van het verzekerd bedrag dat op het polisblad is vermeld
onder de dekking Het werk.

4.4.3

Schadebetaling
De schade wordt aan de verzekeringnemer vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag dat is
vermeld op het polisblad. Is er sprake van faillissement van de verzekeringnemer? Of verliest
die op een andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen? Of wordt de onderneming van de
verzekeringnemer opgeheven? Dan wordt de schadevergoeding niet aan de verzekeringnemer
betaald maar rechtstreeks aan de schadelijdende verzekerde.

4.4.4

Wanneer keren wij de schade aan u uit?
Wij keren een gedekte schade binnen vier weken uit. Deze termijn gaat in op de dag dat wij alle
noodzakelijke gegevens hebben ontvangen. Wij vergoeden de wettelijke rente vanaf het moment
dat deze betaaltermijn is verstreken.

4.5

Welke schade vergoeden wij niet?
Naast de uitsluiting genoemd in artikel 1.3 vergoeden wij op deze dekking geen schade:
a. die is veroorzaakt door brand, blikseminslag of ontploffing tijdens de onderhoudstermijn van
het werk;
b. die bestaat uit andere schade dan reparatie- en/of vervangingskosten, zoals bedrijfsschade,
stagnatieschade en andere gevolgschade;
c. die bestaat uit kosten van verbetering en/of veranderingen van ontwerp, constructie of bouw/
montagemethode;
d. die bestaat uit extra kosten door het gebruik van componenten van een andere soort of
kwaliteit dan de beschadigde of die bestaat uit extra kosten om vervanging of herstel te
bespoedigen;
e. die onafwendbaar uit de werkzaamheden voortvloeit of die bewust is toegebracht,
bijvoorbeeld om een fout te herstellen, tenzij deze schade voortvloeit uit een actie die nodig
was om een gedekte schade te herstellen;
f. die bestaat uit schade aan hulpmateriaal voor zover dit materiaal niet bestemd is om blijvend
in het werk te worden verwerkt;
g. die bestaat uit schade vanwege herlevering van bouw-/montagecomponenten.Het gaat om
kosten van herlevering van bouw-/montagecomponenten die moeten worden vervangen
omdat zij met een gebrek of tekortkoming op het bouw-/montageterrein zijn aangevoerd;
h. die bestaat uit slijtage e.d.;
Het gaat om beschadiging van zaken die bestaat uit normale slijtage, normale corrosie,
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i.
j.
k.

l.
m.
n.

o.
p.
q.

r.

normale oxidatie of andere normale achteruitgang in kwaliteit. Als hierdoor beschadiging
ontstaat aan andere zaken is die wel verzekerd;
die is veroorzaakt door beschadiging aan uit sloop afkomstige materialen, die voor hergebruik
bestemd zijn. Dit geldt alleen als de schade is veroorzaakt door de sloopwerkzaamheden zelf;
die is veroorzaakt doordat er te veel of te ver is gesloopt;
die ontstaat tijdens het wordingsproces;
Het gaat om beschadiging van (een deel van) het werk als direct gevolg van een ondeugdelijk
vormings-, vervaardigings- of bewerkingsproces (inclusief nabehandeling, droog- en/of
uithardingstijd) van in het werk te realiseren (onder)delen.
– Deze uitsluiting geldt niet als het gaat om een gebeurtenis waarvan de oorzaak geheel
is gelegen buiten dit proces en waarmee verzekerde in redelijkheid geen rekening kon of
hoefde te houden.
– Deze uitsluiting geldt voor dat (onder)deel van het verzekerde werk dat rechtstreeks door
het proces is getroffen en is daarom niet van toepassing op de beschadiging die daarvan
het gevolg is.
– Deze uitsluiting geldt niet als een (onder)deel van het werk na voltooiing van het proces
is goed bevonden op basis van een keuring volgens de methode die daarvoor naar de
stand der techniek het meest geschikt is. Wij vergoeden de nadien ontstane beschadiging
inclusief het direct getroffen (onder)deel waar de keuring betrekking op heeft.
die bestaat uit verlies van zaken, als het verlies pas wordt geconstateerd tijdens een normale
inventarisatie;
die bestaat uit de kosten van het waterdicht maken van betonconstructies in geval van
lekkage(s) door grindnesten, krimpscheuren, voegen, sparingen en aansluitingen;
die is veroorzaakt door beschadiging die ontstaat tijdens fabricage etc. Het gaat om
beschadiging die inherent is aan het fabricage-, montage-, en/of bewerkingsproces, zoals
doorbuigingen onder last, vormveranderingen na laswerkzaamheden, krimpscheuren in of
nabij lasnaden, slakinsluitingen en lasnaden;
die is veroorzaakt door bewerkingsfouten, zoals verkeerd boren, zagen, frezen, draaien of
gieten en/of verkeerd nabehandelen;
die is veroorzaakt door beschadiging of verlies van prototypen, experimentele en/of
zogeheten ‘design & development’-machines en/of -installaties;
die is ontstaan tijdens de beproevings- en/of onderhoudstermijn. Het gaat om beschadiging
of verlies:
– van grond- en hulpstoffen, half- en eindproducten en soortgelijke objecten;
– als gevolg van de aanwezigheid van productvreemde materialen in de grond- en
hulpstoffen, half- en eindproducten en soortgelijke objecten;
– van alle soorten verwisselbare gereedschappen, zoals boren, breekwerktuigen, vormen,
matrijzen, messen, zaagbladen, stenen stempels, kogels, slaghamers en slagplaten van
molens;
– van transportbanden, zeven, patroonwalsen, bepantsering en molens, kettingen (behalve
kettingen van elevatoren en regelaars), slangen, filterdoeken, snaren, gordels, riemen,
borstels, wielbanden, bekledingen van rubber, textiel en kunststof en soortgelijke
objecten;
– van metselwerk van ovens, verbrandingsinstallaties, vaten, roosterstaven,
brandstofsproeiers van verbrandingsinstallaties en soortgelijke objecten;
– van verbruiksgoederen zoals brandstoffen, chemicaliën, filtreer- en contactmassa’s, koel-,
reiniging- en smeermiddelen, olie en katalysatoren;
die u kunt verhalen op grond van een garantie-, leverings- of onderhoudscontract. Als de
leverancier zijn aansprakelijkheid betwist of geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft om aan zijn
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verplichtingen uit het garantie-, leverings- of onderhoudscontract te voldoen, vergoeden wij
de schade wel.
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Artikel 5
Dekking Bestaande eigendommen
van de opdrachtgever
In dit hoofdstuk leest u wat de dekking ‘Bestaande eigendommen van de opdrachtgever’
inhoudt. U ziet welke schade wel en niet is verzekerd.
5.1

Wat is wel en wat is niet verzekerd?
Tijdens de bouw-/montage- en onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade van de
opdrachtgever die bestaat uit beschadiging van bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
Deze schade is gedekt voor zover die rechtstreeks is veroorzaakt door de uitvoering van het werk
en is veroorzaakt door, of onder verantwoordelijkheid van, een verzekerde. Als er voor bepaalde
onderdelen een andere dekking geldt, dan is dit duidelijk aangegeven.
Er is dekking tot het verzekerd bedrag dat vermeld is op het polisblad. Als er voor bepaalde
onderdelen een andere dekking geldt, dan is dit duidelijk aangegeven. Wij doen in afwijking van
het bepaalde in artikel 7:958 lid 5 BW geen beroep op onderverzekering.

5.1.1

Aanvullende dekking
De eigen schadebehandelingskosten zijn meeverzekerd per gebeurtenis, tot aan het verzekerd
bedrag. Per gebeurtenis worden op deze dekking deze kosten vergoed tot 10% van het
schadebedrag, met een maximum van € 1.250,-.

5.2
5.2.1

Welk schadebedrag wordt vergoed?
Herstelkosten of dagwaarde
Wij vergoeden tot maximaal het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat de herstelkosten
als deze niet hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde en de waarde van de restanten.
Kan de schade niet hersteld worden? Of zijn de herstelkosten hoger dan het verschil tussen de
dagwaarde voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten? Dan wordt de hoogte van de
schade vastgesteld op het verschil tussen de dagwaarde van de beschadigde zaak onmiddellijk
vóór de gebeurtenis en de waarde van de restanten.

5.2.2

Schadebetaling
De schade wordt aan de verzekeringnemer vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag dat is
vermeld op het polisblad. Is er sprake van het faillissement van de verzekeringnemer? Of verliest
die op een andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen? Of wordt de onderneming van de
verzekeringnemer opgeheven? Dan wordt de schadevergoeding niet aan de verzekeringnemer
betaald maar rechtstreeks aan de schadelijdende verzekerde.

5.2.3

Wanneer keren wij de schade aan u uit?
Wij keren een gedekte schade binnen vier weken uit. Deze termijn gaat in op de dag dat wij alle
noodzakelijke gegevens hebben ontvangen. Wij vergoeden de wettelijke rente vanaf het moment
dat deze betaaltermijn is verstreken.
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5.3

Welke schade vergoeden wij niet?
Naast de uitsluitingen genoemd in artikel 1.3 vergoeden wij op deze dekking niet:
a. schade die is veroorzaakt door brand, blikseminslag en/of ontploffing;
b. andere schade dan reparatie en/of vervangingskosten, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade
en andere gevolgschade;
c. schade die bestaat uit beschadiging van:
– motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen;
– kranen, bulldozers, draglines en ander werkmaterieel;
– gereedschappen, machines en werktuigen;
– keten, loodsen en andere tijdelijke onderkomens en hun inhoud, die ten behoeve van het
werk al dan niet daadwerkelijk worden gebruikt;
– hulpconstructies en/of hulpwerken (zoals steigers, bekistingen, damwanden);
– geld en geldswaardig papier;
d. schade die ontstaat door beschadiging die bewust is toegebracht ten behoeve van het werk,
tenzij dit nodig was om een gedekte schade te herstellen;
e. extra kosten door het gebruik van zaken van een andere soort en/of kwaliteit dan de
beschadigde zaken en extra kosten om vervanging en/of reparatie te bespoedigen.

5.4

Wanneer wordt schade door heiwerk vergoed?
Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever door heiwerkzaamheden is
uitsluitend verzekerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.
– De eigendommen van de opdrachtgever zijn onderheid en verkeren in goede staat.
– Er wordt gebruik gemaakt van houten palen, of stalen buispalen met een schachtdiameter van
maximaal 273 mm en een voetplaat met een diameter van maximaal 290 mm, of van prefab
betonpalen met een maximale doorsnede van 250 x 250 mm.
– Er wordt niet dieper ingeheid dan het paalpuntniveau van de bestaande eigendommen van de
opdrachtgever.
– De afstand tussen de bestaande palen en de nieuw in te heien palen bedraagt minimaal drie
keer de diameter van de nieuw in te heien palen.
Deze dekking geldt uitsluitend als:
– eventuele in de grond aanwezige obstakels voor het heien zijn verwijderd; en
– direct voorafgaand aan de heiwerkzaamheden een vooropname is gemaakt van de bestaande
eigendommen van de opdrachtgever.
Een vooropname is een rapport waarin elk zichtbaar bouwtechnisch gebrek, zowel binnen
als buiten, met de datum van opname duidelijk omschreven en met een foto vastgelegd.
Een vooropname moet worden uitgevoerd conform de Richtlijn Bouwkundige Opname
van het NIVRE.
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Artikel 6
Dekking Hulpmateriaal
In dit hoofdstuk leest u wat de dekking ‘Hulpmateriaal’ inhoudt. U ziet welke schade wel
en niet verzekerd is.
6.1

Wat is wel en wat is niet verzekerd?
Tijdens de bouw-/montage- en onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade van een
verzekerde die bestaat uit van beschadiging of verlies door diefstal van hulpmateriaal. Als er voor
bepaalde onderdelen een andere dekking geldt, dan is dit duidelijk aangegeven.
U heeft dekking tot het verzekerd bedrag dat vermeld is op het polisblad. Wij doen in afwijking van
het bepaalde in artikel 7:958 lid 5 BW geen beroep op onderverzekering.

6.2
6.2.1

Welk schadebedrag wordt vergoed?
Herstelkosten of dagwaarde
Wij vergoeden tot maximaal het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat de herstelkosten
als deze niet hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde en de waarde van de restanten.
Kan de schade niet hersteld worden? Of zijn de herstelkosten hoger dan het verschil tussen de
dagwaarde voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten? Dan wordt de hoogte van de
schade vastgesteld op het verschil tussen de dagwaarde van de beschadigde zaak onmiddellijk
vóór de gebeurtenis en de waarde van de restanten.

6.2.2

Schadebetaling
De schade wordt aan de verzekeringnemer vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag dat is
vermeld op het polisblad. Is er sprake van het faillissement van de verzekeringnemer? Of verliest
die op een andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen? Of wordt de onderneming van de
verzekeringnemer opgeheven? Dan wordt de schadevergoeding niet aan de verzekeringnemer
betaald maar rechtstreeks aan de schadelijdende verzekerde.

6.2.3

Wanneer keren wij de schade aan u uit?
Wij keren de uitkering voor een gedekte schade binnen vier weken uit. Deze termijn gaat in op de
dag dat wij alle noodzakelijke gegevens hebben ontvangen. Wij vergoeden de wettelijke rente
vanaf het moment dat deze betaaltermijn is verstreken

6.3

Welke schade vergoeden wij niet?
Naast de uitsluitingen genoemd in artikel 1.3 vergoeden wij op deze dekking niet:
a. andere schade dan reparatie- en/of vervangingskosten, zoals bedrijfsschade,
stagnatieschade en andere gevolgschade;
b. schade aan varend en drijvend materieel, (lucht)vaartuigen, kranen, draglines, motorrijtuigen,
bulldozers en ander mechanisch voortbewogen transport- of werkmaterieel;
c. schade aan het werk, bestaande eigendommen van de opdrachtgever of eigendommen van
directie en personeel;
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d. schade veroorzaakt door de aard of een gebrek van de zaak zoals omschreven in artikel 7:958
lid 5 BW;
e. schade die bestaat uit het verlies van geld en geldswaardig papier;
f. extra kosten door het gebruik van zaken van een andere soort en/of kwaliteit dan de
beschadigde;
g. extra kosten om vervanging en/of reparatie te bespoedigen.
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Artikel 7
Dekking Eigendommen van directie en personeel
In dit hoofdstuk leest u wat de dekking ‘Eigendommen van directie en personeel’
inhoudt. U ziet welke schade wel en niet is verzekerd.
7.1

Wat is wel en wat is niet verzekerd?
Tijdens de bouw-/montage- en onderhoudstermijn dekt de verzekering ook schade die directie
en personeel van de bij het werk betrokken verzekerden als natuurlijke personen (privé) lijden.
De schade moet bestaan uit beschadiging of verlies door diefstal van hun privé-eigendommen
die voor het werk zijn ingezet.
U heeft dekking tot het verzekerd bedrag dat vermeld is op het polisblad. Wij doen in afwijking van
het bepaalde in artikel 7:958 lid 5 BW geen beroep op onderverzekering.

7.2

Welk schadebedrag wordt vergoed?

7.2.1

Herstelkosten of dagwaarde
Wij vergoeden tot maximaal het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat de herstelkosten
als deze niet hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde en de waarde van de restanten.
Kan de schade niet hersteld worden? Of zijn de herstelkosten hoger dan het verschil tussen de
dagwaarde voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten? Dan wordt de hoogte van de
schade vastgesteld op het verschil tussen de dagwaarde van de beschadigde zaak onmiddellijk
vóór de gebeurtenis en de waarde van de restanten.
In geval van diefstal vergoeden wij de dagwaarde van het object onmiddellijk voordat het
gestolen werd.

7.2.2

Schadebetaling
De schade wordt aan de verzekeringnemer vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag dat is
vermeld op het polisblad. Is er sprake van het faillissement van de verzekeringnemer? Of verliest
die op een andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen? Of wordt de onderneming van de
verzekeringnemer opgeheven? Dan wordt de schadevergoeding niet aan de verzekeringnemer
betaald maar rechtstreeks aan de schadelijdende verzekerde.

7.2.3

Wanneer keren wij de schade aan u uit?
Wij keren een gedekte schade binnen vier weken uit. Deze termijn gaat in op de dag dat wij
alle noodzakelijke gegevens hebben ontvangen. Wij vergoeden de wettelijke rente vanaf het
moment dat deze betaaltermijn is verstreken.

7.3

Welke schade vergoeden wij niet?
Naast de uitsluitingen genoemd in artikel 1.3 vergoeden wij op deze dekking niet:
a. andere schade dan reparatie en/of vervangingskosten, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade
en andere gevolgschade;
b. schade aan varend en drijvend materieel, (lucht)vaartuigen, kranen, draglines, motorrijtuigen,
bulldozers en ander mechanisch voortbewogen transport- of werkmaterieel;
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c. schade die bestaat uit het verlies van geld en geldswaardig papier;
d. schade die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van de zaak zoals omschreven in artikel
7:951BW.
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Artikel 8
Dekking Transport
In dit hoofdstuk leest u wat de dekking ‘Transport’ inhoudt. U ziet welke schade wel en
niet is verzekerd.
8.1

Wat is wel en wat is niet verzekerd?
Tijdens de bouw-/montage- en onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade die bestaat uit
beschadiging of verlies door diefstal van bouw-/montagecomponenten tijdens transport binnen
de Benelux of Duitsland. De dekking gaat in op het moment dat de bouw-/montagecomponenten
worden opgetild om te laden, waarmee het transport naar het bouw-/montageterrein begint.
Het transport eindigt zodra de bouw-/montagecomponenten op het bouw-/montageterrein zijn
aangekomen, maar in elk geval 30 dagen na aanvang van het transport. U heeft dekking tot het
verzekerd bedrag dat vermeld is op het polisblad.

8.2
8.2.1

Welk schadebedrag wordt vergoed?
Herstelkosten of dagwaarde
Wij vergoeden tot maximaal het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat de herstelkosten
als deze niet hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde en de waarde van de restanten.
Kan de schade niet hersteld worden? Of zijn de herstelkosten hoger dan het verschil tussen de
dagwaarde voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten? Dan wordt de hoogte van de
schade vastgesteld op het verschil tussen de dagwaarde van de beschadigde zaak onmiddellijk
vóór de gebeurtenis en de waarde van de restanten.
In geval van diefstal wordt de dagwaarde van het object vergoed onmiddellijk voor de gebeurtenis.

8.2.2

Schadebetaling
De schade wordt aan de verzekeringnemer vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag dat is
vermeld op het polisblad. Is er sprake van het faillissement van de verzekeringnemer? Of verliest
die op een andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen? Of wordt de onderneming van de
verzekeringnemer opgeheven? Dan wordt de schadevergoeding niet aan de verzekeringnemer
betaald maar rechtstreeks aan de schadelijdende verzekerde.

8.2.3

Wanneer keren wij de schade aan u uit?
Wij keren een gedekte schade binnen vier weken uit. Deze termijn gaat in op de dag dat wij
alle noodzakelijke gegevens hebben ontvangen. Wij vergoeden de wettelijke rente vanaf het
moment dat deze betaaltermijn is verstreken.
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8.3

Welke schade vergoeden wij niet?
Naast de uitsluitingen genoemd in artikel 1.3 vergoeden wij op deze dekking niet:
– schade die is ontstaan door beschadiging of verlies tijdens zeetransport;
– schade door de aard of een gebrek van de bouwcomponent zoals omschreven
in art. 7:951 BW;
– schade door diefstal van bouwcomponenten uit niet afgesloten varend en drijvend materiaal,
(lucht)vaartuigen, motorrijtuigen en andere mechanisch of elektrisch voortbewogen transportof werkmaterieel;
– schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten, zoals bedrijfsschade,
stagnatieschade of andere gevolgschade;
– extra kosten door het gebruik van zaken van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde;
– extra kosten om de vervanging of reparatie te bespoedigen.
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Begripsomschrijvingen
Bedrijfsschade
Financieel nadeel dat bestaat uit het verlies van nettowinst en de doorgaande vaste lasten waar
geen inkomsten meer tegenover staan, als gevolg van stagnatie in het bedrijf door materiële
beschadiging en/of verlies.

Beproeven
Het uitproberen van een machine, installatie of onderdeel daarvan.

Bereddingskosten
Kosten van uitzonderlijke maatregelen die een verzekerde moet maken om onmiddellijk
dreigende schade te voorkomen of te verminderen. Hieronder valt ook de schade aan zaken die
worden gebruikt bij het nemen van de maatregelen.

Beschadiging
Een objectieve, blijvende, aantasting van de stoffelijke structuur van de zaak die naar
verkeersopvattingen en/of de bouw-/montageovereenkomst de stoffelijke gaafheid van de zaak
kenmerkt.

Bestaande eigendommen van de opdrachtgever
Zaken die vanaf het begin van de bouw-/montagetermijn eigendom van de opdrachtgever zijn of
waarvoor hij op grond van een overeenkomst verantwoordelijk is. Hieronder vallen niet de bouw-/
montagecomponenten die hij voor het werk gebruikt of beschikbaar stelt.

Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering
of slijtage.

Dekking/gedekt
Het verzekerd zijn; aanspraak op de verzekering.

Dekkingstermijn
De bouw-/montagetermijn of de onderhoudstermijn.

Deskundige
Iemand die de schade beoordeelt en zich houdt aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties.

Eigen schadebehandelingskosten
De kosten die de verzekerde maakt voor de behandeling van de schade op basis van het
uursalaris zoals vermeld op de loonstrook van de medewerker.
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Eindwaarde
De aanneemsom, gecorrigeerd met:
– verrekende stijgingen of dalingen in prijzen en lonen;
– berekend meer- en minderwerk;
– gerealiseerde stelposten;
– de honoraria van architecten, adviseurs, constructeurs en ontwerpers;
– werken buiten bestek;
– kosten van directievoering, toezicht en controle;
– de waarde van de door de opdrachtgever zelf uitgevoerde werkzaamheden;
– de waarde van de door de opdrachtgever gebruikte of beschikbaar gestelde bouw- of
montagecomponenten

Expertisekosten
Kosten van een deskundige.

Gebeurtenis
Het feitelijke voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen waaruit de schade is
ontstaan.

Geld en geldswaardig papier
Onder geld verstaan wij al het muntgeld en alle bankbiljetten die gebruikt worden als wettig
betaalmiddel. Geldswaardige papieren zijn alle waardepapieren waar men in het maatschappelijk
verkeer een zekere geldwaarde aan toekent. Dus ook cheques, creditcards en elektronische
betaalmiddelen.

Hulpmateriaal
Materiaal waarvan de verzekerde eigenaar is of waarvoor hij een verzekeringsplicht heeft dat
nodig is voor de uitvoering van het werk volgens het bestek of de aannemingsovereenkomst
of de onderhoudsverplichtingen die daaruit voortvloeien. Het materiaal dient op het bouw-/
montageterrein aanwezig te zijn en bestaat uit:
– hulpconstructies en/of hulpwerken (zoals steigers, bekistingen, damwanden);
– keten, loodsen en hun inhoud;
– gereedschappen, machines en werktuigen.

Molest
Onder molest vallen de volgende situaties:
a. Gewapend conflict.
Elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander,
bestrijden met gebruik van militaire machtsmiddelen. Onder gewapend conflict verstaan wij
ook het gewapend optreden van de Vredesmacht der Verenigde Naties.
b. Burgeroorlog.
Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat,
waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.
c. Opstand.
Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat dat is gericht tegen het openbaar gezag.
d. Binnenlandse onlusten.
Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen
binnen een staat voordoen.
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e. Oproer.
Een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging die is gericht tegen het
openbaar gezag.
f. Muiterij.
Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht
die is gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

Nuclide
Kernsoort. Een soort van atoomkern.

Omzet
Het totaal van alle eindwaardes van alle verzekerde werken in een jaar.

Ons/onze
Zie wij/onze.

Oplevering
De juridische of feitelijke oplevering van een (deel) van een werk. Als moment van de oplevering
geldt de oplevering die het eerst plaatsvond: de juridische of de feitelijke oplevering.

Opruimingskosten
De kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, die niet reeds in de
normale schadeopstelling zijn begrepen en die door verzekerde moeten worden gemaakt als
noodzakelijk gevolg van een gedekte schade.

U/uw
Degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan.

Verlies
Het fysiek niet meer kunnen beschikken over een zaak, terwijl terugverkrijgen van die zaak niet
te verwachten is of de feitelijke directe kosten van de terugverkrijging gelijk zijn aan of groter zijn
dan de dagwaarde van de zaak.

Verzekerde(n)
Hieronder verstaan wij:
– de verzekeringnemer;
– de opdrachtgever of de bouwdirectie;
– de hoofdaannemer(s);
– de (onder)aannemer(s);
– de architect(en), de constructeur(s) en de adviseur(s).

Verzekeringnemer
Degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan. Als u schade heeft, heeft u binnen de
voorwaarden van de polis recht op een schadevergoeding.

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf
CAR en Montage
Aanvullende Voorwaarden

pag 29/30

Werken
– Een object, in aanbouw en/of gereed, dat door of onder verantwoordelijkheid van
verzekeringnemer is of wordt (op)geleverd.
– De bouw- of montagecomponenten die voor rekening en risico van een verzekerde op het
bouw- of montageterrein aanwezig zijn en die bestemd zijn om blijvend in het werk te worden
verwerkt.
– De kosten, niet zijnde de materiaalkosten, voor hulpconstructies en hulpwerken (zoals
steigers en bekistingen) die op het bouw- of montageterrein in gebruik zijn om in het object op
de overeengekomen wijze te woden ingebouwd of gemonteerd.

Wij/Onze
De Zeeuwse Verzekeringen, ook afgekort als De Zeeuwse.
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