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Deze aanvullende voorwaarden zijn van 
toepassing: 
- voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; 
- als aanvulling op en met inachtneming van de 
Algemene voorwaarden 2011. 
 

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 
 
1.1. Geldigheidsduur 
De periode vanaf de ingangsdatum tot de 
beëindigingsdatum van de verzekering. 
 
1.2. Verzekeringsjaar 
Een periode vanaf de ingangsdatum tot 1 april 
daaraanvolgend en elke aansluitende periode van 
12 maanden. Bij een geldigheidsduur korter dan 
twaalf maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan 
die geldigheidsduur. 
 
1.3. Schadejaar  
Een periode telkens van 1 januari tot en met 31 
december. 
 
Artikel 2. Omschrijving van de dekking 
Verzekerd zijn de risico's van de verzekerden, zoals 
nader omschreven in de op het polisblad van 
toepassing verklaarde rubrieken. 
 
Artikel 3. Geldigheidsgebied 
De verzekering geldt uitsluitend voor de op het 
polisblad vermelde vestigingen van de 
verzekeringnemer in Nederland. Het geldigheids- 
gebied is Europa, met uitzondering van:  
-  Verzekeringen voor landbouw- en werkmaterieel. 
Hiervoor is het dekkingsgebied Nederland, België, 

Luxemburg en tot 100 km over de grens in 
Duitsland. 
-  Het geldigheidsgebied is de hele wereld voor 
reizen die een verzekerde moet maken in de 
uitoefening van zijn beroep. 
Voor aanspraken/ omstandigheden/ gebeurtenissen 
die voortvloeien uit het daadwerkelijk verrichten van 
de verzekerde activiteiten blijft het 
geldigheidsgebied Europa; 
- Voor schade door zaken die door een verzekerde 
of een ander niet beroeps- of bedrijfsmatig zijn 
uitgevoerd naar gebieden buiten Europa is het 
geldigheidsgebied ook de hele wereld. 
 
Voor motorrijtuigen waarvoor door de maatschappij 
een Internationaal Verzekeringsbewijs (IVB) wordt 
afgegeven, is de verzekering ook van kracht voor 
de landen, buiten Europa, waarvoor het afgegeven 
IVB geldig is. 
 
Artikel 4 Premie 
 
4.1. Premieberekening 
Verzekeringnemer is verplicht binnen twee 
maanden na het einde van ieder schadejaar de 
maatschappij de inlichtingen te verschaffen die zij 
nodig heeft om de premie voor het daaropvolgende 
verzekeringsjaar vast te stellen. 
Indien hij hieraan niet voldoet, heeft de 
maatschappij het recht die premie vast te stellen op 
150% van de berekende premie over dat jaar, of 
zoveel meer als de maatschappij op grond van haar 
gegevens toekomt. 
 
4.2. Korting voor schadevrij verloop (no-claim 
korting) 
Indien in een schadejaar geen gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden dan wel geen schade ten laste van 
deze verzekering is gekomen, heeft de 
verzekeringnemer recht op 30% korting over de 
premie voor het daaropvolgende verzekeringsjaar. 
Zijn er wel gebeurtenissen ten laste van deze 
verzekering gekomen, dan wordt deze korting 
verminderd met hetgeen ter zake is uitgekeerd of 
naar de mening van de maatschappij uitgekeerd zal 
moeten worden. (De beoordeling of de korting 
toegepast kan worden, wordt gescheiden toegepast 
op de rubrieken A, B en C tezamen enerzijds en de 
rubriek D anderzijds). 
Een gebeurtenis/schade heeft geen invloed op 
deze korting indien: 
a. de maatschappij geen schadevergoeding 
verschuldigd is; 
b. de maatschappij de betaalde schade geheel 
heeft verhaald; 
c. de schade uitsluitend bestaat uit schade aan één 
of meer ruiten en eventuele schade, ontstaan door 
scherven van die ruiten; 



 
 
 
 
 
 

-2- 

d. de schade uitsluitend bestaat uit kosten voor 
hulpverlening door de Verzekeraarshulpdienst als 
omschreven in Rubriek C WAM en Rubriek D 
Casco.Schaderegelingovereenkomsten tussen 
verzekeraars onderling beïnvloeden de vaststelling 
van de korting niet. 
 
Artikel 5. Verjaring 
Indien aanmelding van een aanspraak/ 
omstandigheid/gebeurtenis, waaruit voor de 
maatschappij een verplichting tot schadevergoeding 
kan ontstaan, niet plaatsvindt binnen drie jaar na 
het moment waarop de verzekerde kennis kreeg of 
had kunnen krijgen van deze aanspraak, 
omstandigheid of gebeurtenis vervalt elk recht op 
dekking hiervoor. 
 
Artikel 6. Schaderegeling 
Indien deze verzekering dekking geeft, belast de 
maatschappij zich met de regeling en de 
vaststelling van de schade. De maatschappij heeft 
het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te 
stellen. 
 
Artikel 7. Kosten ter voorkoming of 
vermindering van schade 
 
De maatschappij vergoedt de kosten van 
maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de 
verzekering door of vanwege verzekeringnemer of 
een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs 
geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar 
van schade af te wenden waarvoor indien gevallen 
een verzekerde aansprakelijk zou zijn en de 
verzekering biedt, of om die schade te beperken. 
Onder kosten van maatregelen worden in dit 
verband mede verstaan schade aan zaken die bij 
het nemen van de hier bedoelde maatregelen 
worden ingezet. 
 
De kosten zullen bij een dreigende schade die het 
verzekerd bedrag te boven gaat, worden vergoed in 
de verhouding van het verzekerd bedrag tot het 
bedrag van de dreigende schade. 
 
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden 
ontleend indien de verzekeringnemer of de 
verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen 
ter voorkoming of vermindering van schade als 
bedoeld in artikel 7:957 van het Burgerlijk Wetboek 
en daardoor de belangen van de maatschappij 
heeft benadeeld. 
 
Artikel 8. Kosten van verweer 
De maatschappij vergoedt ingeval van een gedekte 
schade: 
- de kosten van verweer, mits dat met instemming 
van de maatschappij wordt gevoerd, óók in een 

eventuele procedure die een benadeelde tegen een 
verzekerde aanhangig heeft gemaakt; 
- de kosten van rechtsbijstand mits die op verzoek 
van de maatschappij wordt verleend in een tegen 
een verzekerde aanhangig gemaakte tucht- of 
strafrechtelijke procedure. 
De kosten zullen bij een aanspraak die het 
verzekerd bedrag te boven gaat, worden vergoed in 
de verhouding van het verzekerd bedrag tot het 
gevorderde bedrag. Het eigen risico is op deze 
kosten niet van toepassing. 
 
Artikel 9. Algemene uitsluitingen 
Op deze verzekering zijn de volgende uitsluitingen 
van toepassing.  
Uitzonderingen hierop worden apart vermeld. 
 
9.1. Molest 
Niet gedekt is schade veroorzaakt door of ontstaan 
uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, 
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes 
genoemde vormen van molest en de definities 
daarvan vormen een onderdeel van de tekst die het 
Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 
november 1981 heeft gedeponeerd ter griffie van 
de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. 
 
9.2. Atoomkernreacties 
Niet gedekt is schade die is veroorzaakt door, 
opgetreden bij of voortgevloeid uit 
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn 
ontstaan. 
 
Uitzondering 
Wel gedekt is: 
 
9.2.1. Gebruik of bestemming 
Schade veroorzaakt door radioactieve nucliden die 
zich buiten een kerninstallatie bevinden en die 
gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te 
worden voor industriële, commerciële, 
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, 
onderwijskundige doeleinden of niet-militaire 
beveiligingsdoeleinden. Onder 'kerninstallatie' wordt 
verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet 
Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 
1979-225) en een kerninstallatie aan boord van een 
schip. 
Deze uitzondering geldt uitsluitend: 
- indien er een door de bevoegde overheid 
afgegeven vergunning (voor zover vereist) van 
kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag, 
vervoer en het zich ontdoen van radioactieve 
stoffen; 
- indien en voor zover er geen derde aansprakelijk 
is voor de geleden schade krachtens enige wet of 
enig verdrag. 
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9.3. Opzet 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een 
verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of 
voortvloeiende uit zijn: 
a. opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht 
wederrechtelijk handelen of nalaten; 
b. gedragingen die onder a. vallen, gepleegd in 
groepsverband, ook ingeval niet de verzekerde zelf 
zodanig heeft gehandeld of nagelaten. 
Aan het opzettelijk karakter van het wederrechtelijk 
handelen of nalaten in de situatie a en/of b doet niet 
af, dat de verzekerde zodanig onder invloed van 
alcohol of andere stoffen verkeert, dat hij niet in 
staat is zijn wil te bepalen. 
 
Artikel 10. Einde van de verzekering 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 5 van de 
Algemene voorwaarden 2011 eindigt de 
verzekering eveneens bij beëindiging van de 
verzekerde activiteiten van de verzekeringnemer. 


