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Artikel 1 Algemeen
1.01
Mededelingen
1.01.1 Mededelingen en toezeggingen door WUTHRICH en/of verzekeraars aan verzekeringnemer en/of verzekerde zijn
alleen bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd.
1.02
Persoonsgegevens
1.02.1 Alle gevraagde persoonsgegevens worden door WUTHRICH en/of verzekeraars uitsluitend verwerkt ten behoeve
van het uitvoeren van deze verzekeringsovereenkomst, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële
instellingen, voor statistische analyses en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
1.02.2 Op de verwerking van de in 1.02.1 bedoelde persoonsgegevens is de Gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen’ van toepassing. De gedragscode en/of een publieksfolder daarover kunnen worden
opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL DEN HAAG (telefoon 070-3338500) of
gedownload via www.verzekeraars.nl.
1.03
Toepasselijk recht
1.03.1 Op deze verzekeringsovereenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
1.04
Klachten / geschillen
1.04.1 Klachten en geschillen die betrekking hebben op de uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden
voorgelegd aan de directies van WUTHRICH, Postbus 14092, 3508 SC UTRECHT (telefoon 030-2549191) en/of
verzekeraars.
1.04.2 Indien het oordeel van WUTHRICH en/of verzekeraars voor verzekerde niet bevredigend is, kan hij zich wenden tot
de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN DEN HAAG (telefoon 070-3338999) of een
klachtenformulier downloaden via www.klachteninstituut.nl.
1.04.3 Indien verzekerde geen gebruik wil maken van de in dit artikelonderdeel bedoelde klachtenbehandelingsmogelijkheden of de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend vindt, kan hij het geschil voorleggen aan de
bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen
2.01
Polis
2.01.1 Het polisblad incl. eventuele polisvervolgbladen, alle aanhangsels en deze voorwaarden, alsmede al hetgeen onderdeel
uitmaakt van de verzekeringsovereenkomst tussen verzekeringnemer en verzekeraars.
2.02
Verzekeringnemer
2.02.1 Degene die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en die de premie, kosten en assurantiebelasting is
verschuldigd.
2.03
2.03.1

Verzekerden
De verzekerden zijn:
a. verzekeringnemer in zijn in de polis vermelde hoedanigheid;
b. andere in de polis als medeverzekerde(n) vermelde natuurlijke of rechtspersonen in de daarbij vermelde
hoedanigheid;
c. de bestuurders, vennoten, firmanten en commissarissen van de sub a. en b. genoemde verzekerden, handelende in
die hoedanigheid;
d. de ondergeschikten en meewerkende familieleden/huisgenoten van de sub a. en b. genoemde verzekerden, ten
aanzien van de werkzaamheden die zij voor deze verzekerden verrichten binnen het raam van de in de polis
vermelde hoedanigheid;
e. de personeelsverenigingen, eigen pensioenfondsen en andere fondsen, stichtingen en instellingen, handelende in het
kader van de arbeidsverhouding tussen de sub a. en b. genoemde verzekerden en hun ondergeschikten,
alsmede de bestuurders en hun ondergeschikten, handelende in die hoedanigheid.

2.04

Verzekeraars
Zij die gezamenlijk het risico dragen, ieder voor zijn aandeel in het (de) verzekerde bedrag(en).

2.05
Schade
2.05.1 Onder schade wordt verstaan:
- personenschade, zijnde:
letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, met inbegrip van
de daaruit voortvloeiende op geld waardeerbare gevolgschade;
- zaakschade, zijnde:
beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken van derden, alsmede het verontreinigd raken of vuil
worden van deze zaken of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen, alles met inbegrip van de
daaruit voortvloeiende op geld waardeerbare gevolgschade.
2.05.2 Onder personen- en/of zaakschade wordt niet verstaan:
de door de (potentiële) benadeelde partij(en) gemaakte kosten van maatregelen ter voorkoming schade als bedoeld in
artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit
voortvloeiende schade, tenzij het kosten betreffen die voortvloeien uit maatregelen die redelijkerwijs geboden zijn
om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden.
2.05.3 Onder zaakschade wordt evenmin verstaan:
het disfunctioneren van informatiedragers (zoals harde schijf, diskettes en cd-rom’s), alsmede verlies of verminking
van op informatiedragers opgeslagen data (de zogenaamde bits en bytes) of programmatuur, voor zover dit niet het
directe gevolg is van een fysieke beschadiging van het stoffelijke materiaal waaruit de desbetreffende informatiedrager is geproduceerd.
2.06
2.06.1

Handelen of nalaten
Handelen of nalaten is een gedraging van een verzekerde waaruit een aanspraak voortvloeit.
Hiermee wordt gelijk gesteld een schadevoorval dat uitsluitend vanwege een aan een verzekerde toebehorende
hoedanigheid krachtens de wet of de in het verkeer geldende (rechts)opvattingen voor rekening van verzekerde
komt.

2.07
2.07.1

Aanspraak
Een door een derde tegen een verzekerde ingestelde vordering tot vergoeding van schade voortvloeiend uit een
handelen of nalaten door een verzekerde.
Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die met elkaar verband houden of uit elkaar of uit hetzelfde
handelen of nalaten voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht bij verzekeraars te zijn
aangemeld op het moment dat de eerste aanspraak is aangemeld.

2.07.2

2.08
2.08.1

Omstandigheid
Onder een omstandigheid worden verstaan feiten die voortvloeien uit of verband houden met bepaalde handelingen
of nalatigheden en waaruit een reële dreiging tot een aanspraak kan worden afgeleid.
Als zodanig worden beschouwd feiten ten aanzien waarvan een verzekerde concreet kan meedelen van wie de
aanspraak kan worden verwacht dan wel uit welk handelen of nalaten de handeling kan voortvloeien en welke
maatregelen door hem zijn genomen om die mogelijke schade te voorkomen of te beperken.

2.09
2.09.1
2.09.2
2.09.3

Derden
Een derde is ieder ander dan de aansprakelijk gestelde verzekerde(n).
De verzekerden worden ten opzichte van elkaar en onderling als derden beschouwd.
Niet verzekerd is:
de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan zaken (al dan niet in eigendom) van de verzekerde voor
wie werkzaamheden zijn of worden verricht.

2.10
2.10.1

Motorrijtuigen
Onder motorrijtuig worden verstaan alle kentekenplichtige motorrijtuigen, alsmede bromfietsen, snorfietsen,
land(bouw)materiaal, werkmateriaal en alle overige rij- en voertuigen als bedoeld in artikel 1 Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, zulks met inbegrip van een eventueel daaraan gekoppeld object of
hetgeen daarmee met welk doel dan ook is verbonden.

2.11
2.11.1

Geldigheidsduur
De periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de contractsvervaldatum dan wel de beëindigingsdatum
van de verzekering.

2.12
2.12.1
2.12.2

Verzekeringsjaar
Een verzekeringsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.
Bij een geldigheidsduur korter dan 12 maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur.
Indien de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de eerstkomende (hoofd)premievervaldatum of vanaf
de laatste (hoofd)premievervaldatum tot de contractsvervaldatum dan wel de beëindigingsdatum korter is dan een
kalenderjaar, wordt een dergelijke periode eveneens als verzekeringsjaar beschouwd.

Artikel 3 Omschrijving van de dekking
3.01
Grondslag van de verzekering
3.01.1 De door verzekeringnemer aan WUTHRICH verstrekte inlichtingen en gedane verklaringen -in welke vorm dan ookvormen de grondslag van deze verzekering en worden geacht daarmee één geheel te vormen.
3.02
Omvang van de dekking
3.02.1 De verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerden in hun verzekerde hoedanigheid overeenkomstig de(ze)
algemene voorwaarden en de (bijzondere) rubrieksvoorwaarden, tenzij uit de polis blijkt dat één of meerdere
rubrieken niet zijn meeverzekerd.
3.02.2 Aanspraken op schadevergoeding ten laste deze verzekering zijn aan de verzekeringnemer voorbehouden.
Voor anderen ontstaan aanspraken op schadevergoeding ten laste van deze verzekering eerst door een daartoe
strekkende verklaring van geen bezwaar, door verzekeringnemer na een schade tegenover WUTHRICH afgelegd.
3.02.3 Bij tegenstrijdigheden in de tekst van de in de polis van toepassing verklaarde voorwaarden gelden de navolgende
voorrangsregels:
- de (bijzondere) rubrieksvoorwaarden gaan voor de(ze) algemene voorwaarden;
- eventuele in de polisvervolgbladen of aanhangsels opgenomen aanvullende voorwaarden of clausules gaan voor
de(ze) algemene voorwaarden en de (bijzondere) rubrieksvoorwaarden.
3.02.4 De verzekering is niet van toepassing op de bedrijfsuitoefening door een vestiging buiten Nederland of een
ondergeschikte daarvan, tenzij uit de polis blijkt dat een dergelijke vestiging uitdrukkelijk is meeverzekerd.
3.03
3.03.1
3.03.2

3.03.3
3.03.4

Inloop / dekkingswijziging
Aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de
ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd.
Indien in de polis een retroactieve datum is vermeld, zijn binnen de grenzen van de verzekering tot de
overeengekomen bedragen en op de overeengekomen voorwaarden eveneens gedekt aanspraken die voortvloeien uit
een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tussen de in de polis vermelde retroactieve datum en de
ingangsdatum van de verzekering.
De in 3.03.2 omschreven inloopdekking geldt niet voor:
de medeverzekerde(n) die eerst na de ingangsdatum van de verzekering is (zijn) meeverzekerd.
Aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering, maar vóór de datum van wijziging in de dekking, zijn verzekerd
overeenkomstig de voorwaarden, verzekerde bedragen en eigen risico’s per aanspraak, zoals die tot de
wijzigingsdatum van kracht waren, doch uitsluitend voor de verzekerde(n) voor wie de dekking ten tijde van het
handelen of nalaten gold.
Indien sprake is van een reeks van handelingen of nalatigheden die met elkaar verband houden of uit elkaar of uit
hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien, is voor de toepasselijkheid van dit artikelonderdeel bepalend de datum van
aanvang van deze reeks.

3.04
Geldigheidsgebied
3.04.1 De verzekering is van kracht voor aanspraken voortvloeiende uit een handelen of nalaten van een verzekerde dat zich
voordoet in Europa, Marokko, Tunesië, Israël of Turkije.
3.04.2 De verzekering biedt echter geen dekking voor aanspraken:
- voor schade met of door zaken die door of namens een verzekerde zijn geëxporteerd naar de USA of Canada;
- die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden in de USA of Canada;
- die zijn gebaseerd op het recht van de USA of Canada,
tenzij uit de polis blijkt dat deze aanspraken uitdrukkelijk zijn meeverzekerd.
3.04.3 Beperkingen van het geldigheidsgebied gelden niet voor (dienst)reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening
van zijn beroep of bedrijf, tenzij de aanspraken voortvloeien uit het tijdens deze reizen daadwerkelijk verrichten van

activiteiten in de verzekerde hoedanigheid.
3.05
3.05.1
3.05.2
3.05.3

3.05.4

3.06
3.06.1

3.06.2

3.07
3.07.1

3.07.2

3.08
3.08.1

3.08.2

3.08.3
3.09
3.09.1

3.09.2

Verzekerd bedrag
Verzekeraars vergoeden voor alle verzekerden tezamen per aanspraak de schade tot ten hoogste het in de polis
vermelde verzekerde bedrag per aanspraak.
Zaakschade ten gevolge van brand of ontploffing wordt echter vergoed tot maximaal het daarvoor in de polis
als sublimiet vermelde bedrag per aanspraak.
Ter zake van alle in enig verzekeringsjaar aangemelde aanspraken en/of omstandigheden tezamen vergoeden
verzekeraars maximaal het in de polis vermelde verzekerde bedrag per verzekeringsjaar.
De datum van de eerste schriftelijke melding van de aanspraak of wel van een omstandigheid is bepalend voor het
verzekeringsjaar waaraan de desbetreffende aanspraak of omstandigheid wordt toegerekend.
Indien de aansprakelijkheid van verzekerden is gedekt op meer dan één van de in de polis van toepassing verklaarde
rubrieken, zullen de verzekerde bedragen van de verschillende rubrieken niet cumuleren, maar geldt het hoogste
bedrag.
Kosten van rechtsbijstand / bereddingskosten / wettelijke rente
Zo nodig boven het verzekerde bedrag, echter tezamen tot maximaal het in de polis vermelde verzekerde bedrag per
aanspraak dan wel per verzekeringsjaar en ongeacht de hoogte van reeds verleende of nog te verlenen
schadevergoeding uit hoofde van de desbetreffende aanspraak, vergoeden verzekeraars:
- de kosten van met goedvinden of op verlangen van verzekeraars verleende rechtsbijstand en/of gevoerde
procedures tegen al dan niet gegronde aanspraken, zulks met inbegrip van de proceskosten tot betaling waarvan
verzekerde mocht worden veroordeeld, doch met uitsluiting van geldboetes waartoe verzekerde mocht worden
veroordeeld respectievelijk die verzekerde betaalt om strafvervolging te voorkomen;
- de bereddingskosten, zijnde:
de kosten verbonden aan de maatregelen, die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege een
verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade,
waarvoor -indien gevallen- een verzekerde aansprakelijk zou zijn en de verzekering dekking biedt, af te wenden
of om die schade te beperken;
- de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom.
De in 3.06.1 bedoelde kosten van rechtsbijstand dan wel bereddingskosten zullen bij een aanspraak of dreigende
schade die het verzekerde bedrag te boven gaat worden vergoed in de verhouding van het verzekerde bedrag tot het
gevorderde bedrag of het bedrag van de dreigende schade.
Zekerheidstelling
Indien een overheid wegens een door de verzekering gedekte schade verlangt dat een geldelijke zekerheid wordt
gesteld ter waarborging van de rechten van de benadeelde partij(en), zullen verzekeraars die zekerheid stellen tot een
maximum van € 50.000 en de daaraan verbonden kosten voor hun rekening nemen.
Verzekerde is verplicht verzekeraars te machtigen over de zekerheid te beschikken, zodra deze wordt vrijgegeven en
bovendien alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.
Eigen risico
Indien in de polis een eigen risico is vermeld, vergoeden verzekeraars per aanspraak slechts dat deel van de gedekte
schade dat het van toepassing zijnde eigen risico te boven gaat.
Verzekeraars zijn gerechtigd om schade, die onder het van toepassing zijnde eigen risico blijft, namens en voor
rekening van verzekerde met de benadeelde partij(en) te regelen. Verzekeraars zullen in een dergelijk geval hun
standpunt vóóraf aan verzekerde kenbaar maken.
Indien de aansprakelijkheid van verzekerde is gedekt op meer dan één van de in de polis van toepassing zijnde
rubrieken en in de polis per rubriek verschillende eigen risico’s zijn vermeld, zullen deze niet cumuleren en zal per
aanspraak nimmer meer dan eenmaal het hoogst van toepassing zijnde eigen risico in mindering worden gebracht.
Een in de polis vermeld eigen risico is niet van toepassing op de in 3.06.1 bedoelde kosten van rechtsbijstand.
Samenloop
Indien blijkt dat de door de onderhavige verzekering gedekte aansprakelijkheid eveneens op een of meer andere
aansprakelijkheidsverzekeringen, al dan niet van oudere datum, is gedekt of daarop zou zijn gedekt indien de
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, geldt de onderhavige verzekering als excedent van die andere
verzekering(en).
Een eigen risico op een andere verzekering als bedoeld in 3.09.1 komt niet in aanmerking voor vergoeding ten laste
van de onderhavige verzekering.

3.09.3

Verzekerde is ingeval van schade verplicht op verzoek van verzekeraars alle overige hem bekende en ter zake
relevante verzekeringen op te geven.

Artikel 4 Algemene uitsluitingen en bijzondere insluitingen
4.01
Atoomkernreacties
4.01.1 Niet verzekerd zijn aanspraken betreffende schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, waaronder te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting,
kunstmatige en natuurlijke radio-activiteit, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.
4.01.2 Deze uitsluiting geldt niet voor:
aanspraken betreffende schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en
gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige,
wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid
afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van
radioactieve stoffen en voor zover krachtens de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen of enig verdrag niet een
derde aansprakelijk is.
Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet (Staatsblad 1979-225), alsmede een
kerninstallatie aan boord van een schip.
4.02
Molest
4.02.1 Niet verzekerd zijn aanspraken betreffende schade veroorzaakt door of ontstaan uit molest, waaronder uitsluitend te
verstaan:
- gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander,
gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden, waaronder mede te verstaan het gewapend optreden van
militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties,
Noord Atlantische Verdragsorganisatie of West Europese Unie;
- burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van een zelfde staat, waarbij
een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;
- opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag;
- binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich
voordoend binnen een staat;
- oproer: min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag;
- muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht
tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.
Deze nadere omschrijvingen vormen een onderdeel van een tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland
op 2 november 1981 onder nummer 136/1981 is gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 'sGravenhage.
4.03
Terrorisme
4.03.1 Niet verzekerd zijn aanspraken op uitkering ter zake van schade direct of indirect verband houdende met terrorisme,
kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, dan wel handelingen of gedragingen van voorbereiding daarvan,
voor zover zij het bedrag overschrijden dat verzekeraars ter zake daarvan ontvangen van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT).
Dit artikelonderdeel is nader uitgewerkt in het Clausuleblad terrorismedekking, dat wordt geacht hiermee een geheel
uit te maken.
4.04
Asbest
4.04.1 Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband houdende
met asbest of asbesthoudende zaken.
4.05
Opzet
4.05.1 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid:
- van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn opzettelijk en tegen een persoon of
zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten;
- van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit opzettelijk en
tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van één of meer tot de groep behorende

personen, ook ingeval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.
4.05.2 Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde of, ingeval deze
tot een groep behoort, één of meer tot de groep behorende personen zodanig onder invloed van alcohol of
andere stoffen verkeert/verkeren, dat deze/die niet in staat is/zijn zijn/hun wil te bepalen.
4.05.3 Wordt een verzekerde als bedoeld in 2.03.1 sub a. t/m c.en e. aansprakelijk gesteld voor opzettelijk wederrechtelijk handelen of nalaten door een ondergeschikte, dan behoudt deze verzekerde recht op dekking, mits en
voor zover hem ter zake van de veroorzaakte schade geen enkel verwijt treft.
Indien verzekeraars op grond van dit artikelonderdeel tot schadevergoeding overgaan, hebben zij het recht de schade
op de veroorzaker(s) te verhalen.
4.06
Seksuele gedragingen
4.06.1 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid:
- van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn seksuele of seksueel getinte
gedragingen van welke aard dan ook;
- van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of
seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook van één of meer tot de groep behorende personen, ook
ingeval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.
4.06.2 Wordt een verzekerde als bedoeld in 2.03.1 sub a. t/m c. en e. aansprakelijk gesteld voor seksuele of seksueel
getinte gedragingen door een ondergeschikte, dan behoudt deze verzekerde recht op dekking, mits en voor zover
hem ter zake van de veroorzaakte schade geen enkel verwijt treft.
Indien verzekeraars op grond van dit artikelonderdeel tot schadevergoeding overgaan, hebben zij het recht de schade
op de veroorzaker(s) te verhalen.
4.07
Gewelds- en vermogensdelicten
4.07.1 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid:
- van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit een door hem begaan gewelds- of
vermogensdelict, ongeacht of ter zake een vervolging van die verzekerde heeft plaatsgehad of niet;
- van een tot een groep behorende verzekerde schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit een gewelds- of
vermogensdelict van één of meer tot de groep behorende personen, ook ingeval niet de verzekerde zelf zodanig
heeft gehandeld of nagelaten en ongeacht of ter zake een vervolging van die verzekerde heeft plaatsgehad of niet.
4.07.2 Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde of, ingeval deze
tot een groep behoort, één of meer tot de groep behorende personen zodanig onder invloed van alcohol of andere
stoffen verkeert/verkeren, dat deze/die niet in staat is/zijn zijn/hun wil te bepalen.
4.07.3 Wordt een verzekerde als bedoeld in 2.03.1 sub a. t/m c. en e. aansprakelijk gesteld voor een gewelds- of
vermogensdelict begaan door een ondergeschikte, dan behoudt deze verzekerde recht op dekking, mits en voor zover
hem ter zake van de veroorzaakte schade geen enkel verwijt treft.
Indien verzekeraars op grond van dit artikelonderdeel tot schadevergoeding overgaan, hebben zij het recht de schade
op de veroorzaker(s) te verhalen.
4.08
4.08.1

4.08.2

4.08.3

Overtreding overheidsvoorschriften
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van dan wel mogelijk geworden of verergerd door
een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift ter zake van arbeidsomstandigheden, reïntegratie of veiligheidsaspecten (waaronder begrepen het gebruik van machines of gereedschappen en/of het gebruik en de verwerking van gezondheidsbedreigende stoffen), dan wel een arboconvenant dat
binnen de branche waartoe de aansprakelijk gestelde verzekerde behoort is afgesloten, indien zulks is geschied in
opdracht, door of met goedvinden van een verzekerde als bedoeld in 2.03.1 sub a. t/m c. en e. en voor zover deze
verzekerde bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met deze regels en/of voorschriften.
Indien de in 4.08.1 bedoelde verzekerde een rechtspersoon, een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde verstaan een lid van de directie of
bedrijfsleiding of de beherend vennoot, alsmede enige functionaris in dienst van verzekerde, die door een lid van de
directie of de beherend vennoot is belast met bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van de in 4.08.1
bedoelde regels en/of voorschriften.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
de verzekerde die bewijst dat hij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat zijn handelen of nalaten niet in strijd
was met enige regeling, dan wel dat hij handelde in het kader van een strafrechtelijke schulduitsluitingsgrond of
rechtvaardigingsgrond, dan wel dat hij niet bewust handelde of naliet in strijd met enige regeling, tenzij de
aansprakelijkheid voor schade een gevolg is van een door of namens de overheid gedoogde overtreding van de

regeling.
4.09
4.09.1

Bijzondere, aansprakelijkheidsverhogende bedingen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of
soortgelijk beding, tenzij en voor zover aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder een dergelijk beding.
4.09.2 Deze uitsluiting geldt niet voor:
- aansprakelijkheid die voortvloeit uit voorwaarden waarop respectievelijk overeenkomsten op grond waarvan
verzekerde deelneemt aan tentoonstellingen, beurzen en dergelijke, zulks zonodig met terzijdestelling van het in
10.06.1 bepaalde;
- aansprakelijkheid die voortvloeit uit voorwaarden waarop zaken aan verzekerde zijn geleverd of materialen,
materieel, gebouwen, terreinen en/of personen -al dan niet tegen betaling- aan verzekerde ter beschikking zijn
gesteld;
- aansprakelijkheid die voortvloeit uit voorwaarden waarop respectievelijk overeenkomsten op grond waarvan een
verzekerde vergunningen en/of concessies aan verzekerde zijn verleend tot het op bepaalde manieren en/of op
bepaalde plaatsen verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten en dergelijke,
één en ander zonodig met inbegrip van het risico van vrijwaring van de desbetreffende contractspartij(en) van
verzekerde voor eventuele rechtstreekse aanspraken van de benadeelde partij(en).

4.10
Motorrijtuigen
4.10.1 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat een verzekerde in
eigendom heeft, bezit, houdt, chartert, bestuurt of gebruikt, dan wel een verzekerde als werkgever doet of laat
gebruiken.
4.10.2 Deze uitsluiting geldt niet voor:
- de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig;
- de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door al hetgeen aan het motorrijtuig was
gekoppeld, indien dit daarvan is losgeraakt of losgemaakt en veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;
- de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door zaken die in/op dan wel uit/van
een motorrijtuig worden geladen of gelost, tenzij sprake is van een gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 8:1210
Burgerlijk Wetboek;
- de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door zaken die zich in/op een
motorrijtuig bevinden dan wel daaruit/daarvan vallen of zijn gevallen, tenzij sprake is van een gevaarlijke stof als
bedoeld in artikel 8:1210 Burgerlijk Wetboek;
- de aansprakelijkheid van een verzekerde als bedoeld in 2.03.1 sub a. t/m c. en e. als werkgever, voor schade
veroorzaakt met of door een motorrijtuig, waarvan hij geen eigenaar, bezitter of houder is en dat bij een
ondergeschikte in gebruik is;
- de aansprakelijkheid van een verzekerde als bedoeld in 2.03.1 sub a. t/m c. en e. als opdrachtgever, voor schade
veroorzaakt met of door een motorrijtuig, waarvan hij geen eigenaar, bezitter of houder is en dat een nietondergeschikte gebruikt in het kader van de uitoefening van het bedrijf van deze verzekerde.
4.10.3 De in 4.10.2 bedoelde bijzondere insluitingen gelden niet voor:
- schade aan het motorrijtuig, voor zover niet veroorzaakt als passagier;
- schade aan de bestuurder van het motorrijtuig;
- schade die wordt gedekt krachtens een aansprakelijkheidsverzekering als bedoeld in artikel 2 Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen of een daarmee overeenkomende buitenlandse wet, ook al is die
verzekering van een jongere datum, zulks met inbegrip van een eventueel eigen risico op die andere verzekering.
4.10.4 De verzekering geeft inzake de in 4.10.2 bedoelde aansprakelijkheid geen dekking overeenkomstig de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen of een daarmee overeenkomende buitenlandse wet. Door het aangaan
van deze verzekering hebben verzekerden derhalve niet voldaan aan enige verplichting tot verzekering uit hoofde
van genoemde wetten.
4.11
4.11.1

Vaartuigen / luchtvaartuigen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig of luchtvaartuig dat een
verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, chartert, bestuurt of gebruikt, dan wel een verzekerde als werkgever doet
of laat gebruiken.
4.11.2 Deze uitsluiting geldt niet voor:
- de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt als passagier van een vaartuig of luchtvaartuig;
- de aansprakelijkheid van een verzekerde voor personenschade veroorzaakt met of door een vaartuig;
- de aansprakelijkheid van een verzekerde voor zaakschade veroorzaakt met of door een niet-gemotoriseerd

vaartuig dan wel een vaartuig met een motor voor de eigen voortstuwing van niet meer dan 3 kW en 4 PK, mits
en voor zover de waterverplaatsing maximaal 20 m3 is.
4.11.3 De in 4.11.2 bedoelde bijzondere insluitingen geldt niet voor:
schade aan het vaartuig of luchtvaartuig, voor zover niet veroorzaakt als passagier.

Artikel 5 Omschrijving van de schadebehandeling
5.01
5.01.1

5.01.2

Verplichtingen bij schade
Zodra een verzekerde kennis draagt van een aanspraak of omstandigheid die voor verzekeraars tot een verplichting
tot schadevergoeding kan leiden, is hij verplicht:
- deze aanspraak of omstandigheid zo spoedig mogelijk aan WUTHRICH te melden, ongeacht of hij zich
aansprakelijk acht of niet;
- zo spoedig mogelijk (gevraagd of ongevraagd) alle van belang zijnde gegevens te verstrekken, een volledig
ingevuld en door hemzelf ondertekend schadeformulier in te zenden en desverlangd een schriftelijke, door hemzelf
ondertekende verklaring omtrent oorzaak, toedracht en omvang van de schade te overleggen;
- alles in het werk te stellen om (verdere) schade zoveel mogelijk te beperken;
- zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of handeling waaruit erkenning van aansprakelijkheid kan
worden afgeleid en voorts alles na te laten wat de belangen van verzekeraars zou kunnen schaden;
- alle (nog te) ontvangen correspondentie en stukken onmiddellijk en onbeantwoord aan WUTHRICH door te
zenden;
- in geval van een (dreigende) procedure tijdig overleg te plegen met WUTHRICH;
- de aanwijzingen van WUTHRICH en/of verzekeraars en/of de hen ingeschakelde deskundige(n) op te volgen en
voorts zijn volle medewerking te verlenen aan de schaderegeling of het verhaal van een betaalde schade.
De door een verzekerde verstrekte opgaven zullen (mede) dienen tot vaststelling van de toedracht en de
aansprakelijkheid, alsmede de omvang van de schade en het recht op schadevergoeding.

5.02
Schaderegeling
5.02.1 Verzekeraars belasten zich met de regeling en de vaststelling van de ten laste van de verzekering komende schade, met
het eventueel treffen van minnelijke regelingen ter zake, alsmede met het voeren van verweer.
5.02.2 Door verzekeraars zal eveneens worden beslist omtrent de eventuele verdediging van een verzekerde in verband met
een tegen hem ingestelde strafvordering. Eventuele geldboetes of bedragen betaald ter voorkoming van strafvervolging worden nimmer door verzekeraars vergoed.
5.02.3 Verzekeraars zullen bij de in dit artikelonderdeel bedoelde handelingen de belangen van verzekerde in het oog houden
en bij een aanspraak die het verzekerde bedrag overschrijdt alle beslissingen in overleg met verzekeringnemer nemen.
5.02.4 Bestaat de schadevergoeding uit periodieke uitkeringen en is de contante waarde daarvan met inachtneming van
andere uitkeringen hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen naar
evenredigheid verminderd.
5.02.5 De krachtens de verzekering verschuldigde schadevergoeding(en) kan (kunnen), indien verzekeraars daartoe
aanleiding zien, rechtstreeks aan de benadeelde(n) worden betaald. Verzekerde heeft in dat geval de verplichting om
het van toepassing zijnde eigen risico bij te dragen respectievelijk aan verzekeraars te voldoen.
5.03
Verlies van rechten / verlies van recht op uitkering
5.03.1 Elk recht uit hoofde van de verzekering vervalt indien een verzekerde:
- één van de verplichtingen krachtens deze verzekering niet is nagekomen en daardoor de belangen van verzekeraars
zijn geschaad;
- bij schade opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft of laat geven dan wel opzettelijk onjuiste en/of
misleidende en/of onvolledige gegevens verstrekt of laat verstrekken, ongeacht of daardoor de belangen van
verzekeraars zijn geschaad of niet.
5.03.2 Indien de in 5.03.1 bedoelde verzekerde een rechtspersoon, een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap is, wordt voor de toepassing van dit vervalbeding onder verzekerde verstaan een lid van de directie of
bedrijfsleiding of de beherend vennoot, alsmede enige functionaris in dienst van verzekerde, die door een lid van de
directie of de beherend vennoot is belast met bijzondere verantwoordelijkheid voor de afhandeling van aanspraken.
5.03.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt indien sprake is van wanbetaling als bedoeld in 6.01.2 respectievelijk een
verzekerde:
- niet binnen 3 jaar, nadat hij kennis kreeg of had kunnen krijgen van een aanspraak of omstandigheid als bedoeld

in 5.01.1, deze aanspraak of omstandigheid meldt, ongeacht of daardoor de belangen van verzekeraars zijn
geschaad of niet;
- niet binnen 1 jaar, nadat verzekeraars ten aanzien van een door hem aangemelde aanspraak of omstandigheid een
definitief standpunt hebben genomen, dit standpunt (in rechte) aanvecht.

Artikel 6 Premie
6.01
Premiebetaling
6.01.1 Verzekeringnemer is verplicht premie, kosten en assurantiebelasting bij vooruitbetaling aan WUTHRICH te voldoen,
uiterlijk op de 30e dag na de premievervaldatum.
6.01.2 Indien verzekeringnemer het verschuldigde niet tijdig en volledig betaalt of weigert (volledig) te betalen, wordt
-zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist- geen dekking verleend voor aanspraken of omstandigheden die
voortvloeien uit een handelen of nalaten dat plaatsvindt na de in 6.01.1 bedoelde termijn, zulks onverminderd de
verplichting het verschuldigde alsnog te betalen.
Tenzij verzekeraars de dekking inmiddels hebben opgezegd, gaat de dekking eerst weer in om 12.00 uur op de dag
volgend op die waarop het verschuldigde -met inbegrip van de in 6.01.3 bedoelde vertragingsrente en incassokostenalsnog door WUTHRICH is ontvangen en aanvaard.
Aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden gedurende de
periode waarin de verzekering geen dekking bood, blijven echter van dekking uitgesloten.
6.01.3 Indien verzekeringnemer weigert premie, kosten en assurantiebelasting te betalen en WUTHRICH tot
(buiten)gerechtelijke incasso moet overgaan, dient verzekeringnemer naast het verschuldigde tevens vertragingsrente
op de voet van artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en 15% incassokosten over de hoofdsom (met een minimum van
€ 100) te voldoen. Iedere betaling zal eerst strekken tot vereffening van de vertragingsrente en incassokosten en het
restant pas tot vereffening van premie, kosten en assurantiebelasting.
6.01.4 Onder verzekeringnemer wordt voor de toepasselijkheid van dit artikelonderdeel tevens verstaan de tussenpersoon,
in geval de verzekering door bemiddeling van een tweede, zelf incasserende tussenpersoon is gesloten.
6.02
Premierestitutie
6.02.1 Verzekeringnemer heeft alleen recht op terugbetaling van pro rata premie en assurantiebelasting bij tussentijdse
beëindiging van de verzekering anders dan wegens het (laten) geven van een verkeerde voorstelling van zaken,
wanbetaling of enige onware opgave.
6.02.2 Alsdan zal de te restitueren premie worden vastgesteld naar evenredigheid van de onverstreken termijn en onder
aftrek van € 5 royementskosten, tenzij de te restitueren premie minder bedraagt dan € 10.
6.03
6.03.1

6.03.2

6.04
6.04.1

6.04.2

Naverrekening
Indien uit de polis blijkt dat sprake is van een voorschotpremie, die is gebaseerd op variabele factoren, is
verzekeringnemer verplicht binnen 5 maanden na afloop van ieder verzekeringsjaar WUTHRICH de gegevens te
verstrekken die nodig zijn om de definitieve premie voor het afgelopen verzekeringsjaar vast te stellen.
Verzekeraars zijn verplicht verzekeringnemer -tot ten hoogste een eventueel in de polis vermelde minimumpremieterug te betalen als de definitieve premie lager is. Verzekeringnemer is verplicht bij te betalen als de definitieve
premie hoger is. Terugbetaling dan wel bijbetaling van premie vindt niet plaats indien het verschil minder bedraagt
dan € 10.
Indien verzekeringnemer niet voldoet aan zijn verplichting de benodigde gegevens tijdig aan WUTHRICH te
verstrekken, hebben verzekeraars het recht de definitieve premie vast te stellen op 150% van de voorschotpremie
over dat jaar, of zoveel meer als verzekeraars op grond van de hen bekende gegevens toekomt. Verzekeringnemer is
verplicht dit verschil bij te betalen.
Indien verzekeringnemer binnen 3 maanden na afgifte van het aanhangsel waarin de hiervoor bedoelde naverrekening
is verwerkt WUTHRICH alsnog de benodigde gegevens levert, zal de definitieve premie worden gecorrigeerd onder
aftrek van € 10 administratiekosten. Opgaven die na het verstrijken van de 3-maandentermijn worden ontvangen,
worden niet meer verwerkt.
Voorschotpremie
De laatst vastgestelde definitieve premie geldt als uitgangspunt voor de voorschotpremie voor het lopende
verzekeringsjaar en per eerstkomende (hoofd)premievervaldatum. Verzekeraars hebben voorts het recht een
eventueel in de polis vermelde minimumpremie jaarlijks bij te stellen.
De inmiddels voor het lopende verzekeringsjaar in rekening gebrachte voorschotpremie kan overeenkomstig worden

aangepast.
Verzekeraars zijn verplicht verzekeringnemer het verschil terug te betalen en verzekeringnemer is verplicht het
verschil bij te betalen. Terugbetaling dan wel bijbetaling van premie vindt niet plaats indien het verschil minder
bedraagt dan € 10.
6.05
6.05.1

6.05.2

6.05.3

Periodieke herziening van een vaste jaarpremie
Indien uit de polis blijkt dat sprake is van een vaste jaarpremie, is verzekeringnemer verplicht binnen 3 maanden na
ontvangst van het verzoek hiertoe WUTHRICH de gegevens te verstrekken die nodig zijn om de premie voor het
lopende verzekeringsjaar en de eerstkomende periode vast te stellen.
Indien verzekeringnemer niet voldoet aan zijn verplichting de benodigde gegevens tijdig aan WUTHRICH te
verstrekken, hebben verzekeraars het recht de nieuwe jaarpremie vast te stellen op 150% van de gemiddelde premie
over de 3 voorafgaande verzekeringsjaren, of zoveel meer als verzekeraars op grond van de hen bekende gegevens
toekomt. Verzekeringnemer is verplicht dit verschil bij te betalen.
Indien verzekeringnemer binnen 3 maanden na afgifte van het aanhangsel waarin de hiervoor bedoelde nieuwe
jaarpremie is verwerkt WUTHRICH alsnog de benodigde gegevens levert, zal de nieuwe jaarpremie worden
gecorrigeerd onder aftrek van € 10 administratiekosten. Opgaven die na het verstrijken van de 3-maandentermijn
worden ontvangen, worden niet meer verwerkt.
Mocht een wijziging in de bedrijfsomvang, hoedanigheid of de factoren waarop de vaste jaarpremie is gebaseerd
daartoe aanleiding geven, dan hebben verzekeraars te allen tijde het recht de jaarlijkse naverrekeningsprocedure als
omschreven in 6.03 van toepassing te verklaren.

Artikel 7 Wijzigingen
7.01
7.01.1
7.01.2

7.01.3

7.01.4

7.01.5

Risicowijziging
Premie(s) en voorwaarden van de onderhavige verzekering gelden voor de activiteiten in het kader van de in de polis
vermelde hoedanigheid.
Indien het risico verbonden aan de in de polis vermelde hoedanigheid zich in de loop van een verzekeringsjaar in
belangrijke mate uitbreidt dan wel verzwaart, blijft er dekking bestaan voor de daaruit voortvloeiende aanspraken of
omstandigheden, mits en voor zover verzekeringnemer dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na
ingang van de risicowijziging, aan WUTHRICH meldt.
Verzekeraars hebben alsdan het recht premie(s) en/of voorwaarden aan te passen indien de onderhavige verzekering
niet op gelijke voorwaarden en/of tegen dezelfde premie(s) zou zijn geaccepteerd wanneer de gewijzigde
omstandigheden bij de aanvang van de onderhavige verzekering reeds zouden hebben bestaan.
Indien sprake is van:
- een wezenlijke wijziging van de in de polis vermelde hoedanigheid;
- levering en/of behandeling en/of productie van andere zaken dan in de polis vermeld,
is de verzekering voor een met de genoemde risicowijzigingen verband houdende aanspraak of omstandigheid
evenwel pas van kracht nadat over premie(s) en/of voorwaarden overeenstemming is bereikt met verzekeraars.
Verzekeringnemer wordt van de op grond van dit artikelonderdeel door verzekeraars voorgestelde wijziging van
premie(s) en/of voorwaarden zo spoedig mogelijk door WUTHRICH in kennis gesteld en wordt geacht hiermee in te
stemmen, tenzij hij binnen 30 dagen na de dag waarop hij door WUTHRICH in kennis is gesteld, schriftelijk het
tegendeel bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering na 14 dagen te rekenen vanaf de dag van verzending van
de opzegging.
Aan (wijziging van of in) de tenaamstelling van verzekeringnemer en/of een verzekerde kunnen met betrekking tot
de verzekerde hoedanigheid geen rechten worden ontleend.

7.02
Wijziging van premie(s) en/of voorwaarden
7.02.1 Indien verzekeraars premie(s) en/of voorwaarden voor bepaalde groepen verzekeringen van dezelfde soort als deze
wijzigen, hebben zij het recht premie(s) en/of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan
te passen en wel op een door hen te bepalen datum.
7.02.2 Verzekeringnemer wordt van de op grond van dit artikelonderdeel door verzekeraars voorgestelde wijziging van
premie(s) en/of voorwaarden tijdig door WUTHRICH in kennis gesteld en wordt geacht hiermee in te stemmen,
tenzij hij binnen 30 dagen na de dag waarop hij door WUTHRICH in kennis is gesteld, schriftelijk het tegendeel
bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering per de in 7.02.1 bedoelde wijzigingsdatum.
7.02.3 De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekeringnemer geldt niet indien:
- de wijziging van premie(s) en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;

-

de wijziging een verlaging van premie(s) bij een gelijkblijvende dekking inhoudt;
de wijziging een uitbreiding van de dekking zonder premieverhoging inhoudt.

Artikel 8 Looptijd van de verzekering
8.01
Begin en einde van de verzekering
8.01.1 De verzekering gaat in op de in de polis genoemde ingangsdatum om 00.00 uur en eindigt op de in de polis genoemde
contractsvervaldatum eveneens om 00.00 uur. De dekking vangt evenwel niet eerder aan dan het tijdstip waarop de
verzekering tot stand is gekomen, dan wel waarop een voorlopige dekking is afgegeven.
8.02
Duur van de verzekering
8.02.1 De verzekering is aangegaan voor de in de polis vermelde periode en wordt geacht daarna telkens stilzwijgend te zijn
voortgezet voor de eveneens in de polis vermelde contractsduur.
8.03
Beëindiging van de verzekering
8.03.1 De verzekering eindigt per contractsvervaldatum door schriftelijke opzegging door verzekeringnemer dan wel
verzekeraars aan WUTHRICH, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 maanden.
8.03.2 De verzekering eindigt voorts tussentijds:
- indien verzekeringnemer gebruik maakt van zijn in 7.01.4 respectievelijk 7.02.2 omschreven recht;
- indien en zodra verzekeringnemer aantoonbaar zijn verzekerde activiteiten definitief heeft beëindigd dan wel zijn
bedrijf heeft opgeheven;
- indien en zodra verzekeringnemer surséance van betaling aanvraagt of aangifte doet als bedoeld in artikel 1
Faillissementswet, dan wel in staat van faillissement wordt gesteld;
- indien verzekeraars binnen 30 dagen nadat zij schadevergoeding hebben verleend of hebben geweigerd dan wel na
ontvangst van een melding van een aanspraak of een omstandigheid die voor hen kan leiden tot een verplichting
tot uitkering de verzekering schriftelijk hebben opgezegd, dan wel verzekeringnemer en verzekeraars geen
overeenstemming hebben kunnen bereiken over maatregelen en/of voorzieningen en/of wijziging van premie(s)
en/of voorwaarden ter beperking van het risico;
de verzekering eindigt dan na 14 dagen te rekenen vanaf de dag van verzending van de opzegging;
- indien verzekeringnemer binnen 30 dagen nadat verzekeraars schadevergoeding hebben geweigerd de verzekering
schriftelijk heeft opgezegd;
de verzekering eindigt dan na 14 dagen te rekenen vanaf de dag van verzending van de opzegging;
- indien en zodra verzekeraars gedurende de in 6.01.2 bedoelde periode, in welke periode sprake is van wanbetaling,
de verzekering opzeggen, zulks onverminderd de verplichting het verschuldigde alsnog te betalen.
8.03.3 Op degene die de verzekering opzegt rust het bewijs van tijdige ontvangst van de opzeggingsbrief door
WUTHRICH.
8.03.4 Veranderingen in de juridische structuur en/of uitsluitend naamswijzigingen kunnen nimmer leiden tot tussentijdse
opzegging door verzekeringnemer, evenmin als het deelnemen aan of het overdragen van aandelen in een
vennootschap of gemeenschappelijk eigendom.
8.04
8.04.1

8.04.2

Namelding
Indien verzekeraars overeenkomstig het in 8.03 bepaalde -anders dan wegens het (laten) geven van een verkeerde
voorstelling van zaken, wanbetaling of enige onware opgave- van hun recht gebruik maken de verzekering te
beëindigen, heeft verzekeringnemer tot de feitelijke beëindigingsdatum het recht om de termijn voor het melden van
aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de
geldigheidsduur -en voor zover van toepassing binnen de overeengekomen termijn van het inlooprisico als bedoeld
in 3.03.2- met 12 maanden te verlengen.
Deze verlenging geschiedt tegen nader met overeen te komen premie en voorwaarden.
Indien de verzekering eindigt wegens beëindiging van de verzekerde activiteiten dan wel opheffing van het bedrijf
anders dan wegens verkoop of overname, heeft verzekeringnemer tot de feitelijke beëindigingsdatum het recht om de
termijn voor het melden van aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft
plaatsgevonden tijdens de geldigheidsduur -en voor zover van toepassing binnen de overeengekomen termijn van het
inlooprisico als bedoeld in 3.03.2- met maximaal 36 maanden te verlengen.
De termijn van 36 maanden kan nadien jaarlijks tot de feitelijke beëindigingsdatum tegen alsdan telkenmale nader
overeen te komen premie en voorwaarden worden verlengd, behoudens opzegging als bedoeld in 8.03.
De verlengingen geschieden tegen nader overeen te komen premie en voorwaarden.

8.04.3

8.04.4

Voor aanspraken aangemeld binnen de overeengekomen periode als bedoeld in 8.04.1 en 8.04.2 geldt dat
deze worden toegerekend aan het verzekeringsjaar waarin de beëindigingsdatum is gelegen, waarbij de door
verzekeraars te vergoeden bedragen voor de hiervoor bedoelde periode en het laatste verzekeringsjaar tezamen is
beperkt tot ten hoogste het voor het laatste verzekeringsjaar (resterende) verzekerde bedrag per verzekeringsjaar.
De in dit artikelonderdeel bedoelde nameldingsdekking geldt niet indien blijkt dat de door de onderhavige
verzekering gedekte aansprakelijkheid eveneens op een of meer andere verzekeringen -al dan niet van oudere datumis gedekt of zou zijn gedekt indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, zulks met terzijdestelling
van het bepaalde in 3.09 respectievelijk 13.04.

Artikel 9 Overige bepalingen
9.01
Handelingen van verzekeraars
9.01.1 Verzekeraars verbinden zich in geval van coassurantie de bovenstaande verzekeraar(s) te allen tijde in alles te volgen,
zonder enige uitzondering of beperking, zowel ten aanzien van verplichte of onverplichte schadevergoedingen als ten
aanzien van interpretatie of wijziging van de voorwaarden.
Verhoging van de in de polis vermelde verzekerde bedragen dan wel uitbreiding van het geldigheidsgebied behoeft
echter de goedkeuring van alle verzekeraars.
9.01.2 Indien gedurende de looptijd van de verzekering een door een verzekeraar geaccepteerd aandeel geheel of gedeeltelijk
wordt overgesloten naar (een) andere verzekeraar(s), gebeurt dit op dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde
afspraken zoals deze gelden op de dag van de oversluiting.
De overnemende verzekeraar(s) doet (doen) hiermede afstand van het recht zich ten aanzien van de oversluiting te
beroepen op artikel 251 Wetboek van Koophandel (of het equivalent hiervan in titel 7.17 Nieuw Burgerlijk Wetboek,
nadat en voor zover dat toepassing vindt). Voor zover echter de oorspronkelijk op de verzekering betrokken
verzekeraars hierop een beroep hebben/hadden, gaat dit recht onverminderd over op de overnemende verzekeraar(s).
9.01.3 De ondertekening van het polisblad door verzekeraars houdt mede hun waarmerking in van de daaraan gehechte dan
wel de daarin vermelde voorwaarden.
9.02
Adres voor mededelingen
9.02.1 Alle mededelingen van verzekeraars aan verzekeringnemer of verzekerden geschieden rechtsgeldig aan
WUTHRICH en worden beschouwd als te zijn gedaan aan verzekeringnemer.
9.02.2 Mededelingen door WUTHRICH aan verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan het laatste aan WUTHRICH
opgegeven adres.
Verzekeringnemer is verplicht WUTHRICH zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn
adreswijziging.
9.02.3 Alle mededelingen van verzekeringnemer of verzekerden aan verzekeraars geschieden rechtsgeldig aan
WUTHRICH en worden beschouwd als te zijn gedaan aan verzekeraars.

RUBRIEKSVOORWAARDEN ALGEMENE BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID
Artikel 10 Algemene bedrijfsaansprakelijkheid
10.01 Omschrijving van de dekking
10.01.1 De verzekering dekt, met inachtneming van hetgeen in de algemene voorwaarden is bepaald, de aansprakelijkheid
van verzekerden voor schade van derden, mits:
- de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerden is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van
de verzekering en deze aanspraak tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij verzekeraars is aangemeld
en
- de aanspraak dan wel de omstandigheid bij het aangaan van de verzekering bij verzekeringnemer of de
aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend was.
10.01.2 Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij
verzekeraars is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit voortvloeit -ongeacht op welk tijdstip- geacht worden te
zijn ingesteld op de datum van de ontvangst van de melding van deze omstandigheid.
10.02 Onroerende zaken
10.02.1 Met betrekking tot onroerende zaken dekt de verzekering de aansprakelijkheid van verzekerde:

-

als bezitter van de bij hem in gebruik zijnde onroerende zaken, ook indien een deel daarvan wordt verhuurd;
als bezitter van een onroerende zaak, die door hem niet meer of nog niet wordt gebruikt, doch nog wel
respectievelijk reeds in bezit is, zulks tot ten hoogste 12 maanden na het verlaten of het verkrijgen van de
onroerende zaak;
- als bezitter van een voor eigen gebruik bestemde onroerende zaak in aanbouw;
- voor schade door of namens hem aan of op de bij hem in gebruik zijnde onroerende zaak aangebrachte
(schotel)antenne, vlaggenstok/-mast, zonwering of inbraakbeveiliging.
10.02.2 Overige gevallen van aansprakelijkheid met of door onroerende zaken, waaronder exploitatie of bezit van
andere/meer onroerende zaken, zijn niet verzekerd, tenzij uit de polis het tegendeel blijkt.
10.03 Bezoekers
10.03.1 De verzekering dekt mede aanspraken tot vergoeding van personenschade, opgelopen door bezoekers respectievelijk
genodigden van het bedrijf van verzekerde, indien verzekerde het bezwaarlijk vindt zich te beroepen op het
ontbreken van aansprakelijkheid dan wel op schulduitsluitende, -verminderende of -beperkende omstandigheden,
mits en voor zover:
- de schade niet (mede) aan de benadeelde partij(en) zelf is te wijten;
- de vorderende partij geen ander is dan de rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijk persoon
of diens nagelaten betrekkingen;
- de vorderende partij ter zake van de gebeurtenis geen aanspraken uit ander hoofde heeft.
10.03.2 Onder bezoekers/genodigden worden tevens verstaan deelnemers aan door of ten behoeve van verzekerde
georganiseerde ontvangsten, zoals excursies, open dagen, bedrijfsbezichtigingen en bedrijfsbezoeken, alsmede
afnemers van verzekerde.
Onder bezoekers/genodigden worden niet verstaan:
ondergeschikten (al dan niet in vast dienstverband) en personen die verzekerde bezoeken om werkzaamheden te
verrichten dan wel zaken af te leveren.
10.03.3 De vaststelling van de in 10.03.1 bedoelde personenschade vindt plaats conform Nederlands recht, als ware
verzekerde aansprakelijk.
Geen vergoeding zal worden verleend, indien verzekerde en/of de vorderende partij weigert zijn rechten tegenover
een (mogelijke) aansprakelijke derde over te dragen.
10.04 Vervanging van een (ondeugdelijke) prestatie
10.04.1 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor:
- schade aan en/of waardevermindering van zaken die door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde zijn
(op)geleverd of behandeld;
- schade en kosten die verband houden met het terugroepen (recall), vervangen, verbeteren of herstellen van zaken
die door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde zijn (op)geleverd of behandeld;
- schade en kosten die verband houden met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van de werkzaamheden
die door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde zijn verricht, dan wel enige prestatie die hiervoor in
de plaats treedt,
ongeacht wie de schade heeft geleden of door wie de kosten zijn of worden gemaakt, één en ander met inbegrip van de
schade voortvloeiende uit het overeenkomstig de bedoeling niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de
(op)geleverde of behandelde zaken.
10.04.2 Bij schade aan zaken die, anders dan ten gevolge van een montage- of plaatsingsfout, na (op)levering is veroorzaakt
door een daarin of daaraan door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde gemonteerd of geplaatst
onderdeel geldt de in 10.04.1 bedoelde uitsluiting alleen voor het desbetreffende, toegevoegde onderdeel.
10.05 Zaken onder opzicht
10.05.1 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan onrechtmatig verkregen zaken dan wel aan zaken
veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand namens hem deze zaken onder zich had, zoals in beheer,
ter bewaring, in huur, in bruikleen, in gebruik, ter bewerking, ter behandeling, ter reparatie of ten vervoer, één en
ander ongeacht het tijdstip waarop de schade zich manifesteert en met inbegrip van de schade voortvloeiende uit het
overeenkomstig de bedoeling niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van deze zaken.
10.05.2 Deze uitsluiting geldt niet voor:
- de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem anders dan krachtens huur,
huurkoop, lease, pacht, pand, bruikleen of bewaarneming onder zich heeft, indien en voor zover ter zake daarvan
schade is vergoed door een brandverzekeraar die zich heeft verbonden te handelen overeenkomstig de regels van
de Bedrijfsregeling Brandregres (2000);

-

-

-

de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden ontstaan tijdens de uitvoering van werkzaamheden bij die
derden, tenzij die zaken worden of werden gebruikt dan wel specifiek in bewerking of behandeling zijn of zijn
geweest;
de aansprakelijkheid voor schade aan motorrijtuigen en/of aanhangers/opleggers van anderen dan de in 2.03
bedoelde verzekerden, veroorzaakt gedurende de tijd dat zij voor belading en/of lossing aanwezig zijn op of zich
bevinden in de onmiddellijke nabijheid van de terreinen van verzekerde;
de aansprakelijkheid voor schade aan zaken als bedoeld in 4.09.2 en 10.04.2.

10.06 Vermogensschade
10.06.1 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade, niet zijnde personen- en/of zaakschade,
veroorzaakt of ontstaan door het niet of niet tijdig nakomen van een overeenkomst respectievelijk het (doen)
verstrekken van adviezen, het (doen) maken van berekeningen en/of ontwerpen, het (doen) verrichten van controles,
het (doen) houden van toezicht en/of het (doen) voeren van directie, het (doen) invullen van formulieren en
soortgelijke activiteiten.
10.07 Aanvullende uitsluitingen
10.07.1 Niet verzekerd is de werkgeversaansprakelijkheid van verzekerden, zoals omschreven in artikel 11.
10.07.2 Niet verzekerd is de productaansprakelijkheid van verzekerden, zoals omschreven in artikel 12.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade veroorzaakt met of door of namens een verzekerde aan
relaties of bezoekers verstrekte spijzen, dranken en/of (relatie)geschenken.
10.07.3 Niet verzekerd is de milieuaansprakelijkheid van verzekerden, zoals omschreven in artikel 13.

RUBRIEKSVOORWAARDEN WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID
Artikel 11 Werkgeversaansprakelijkheid
11.01 Omschrijving van de dekking
11.01.1 Tenzij uit de polis blijkt dat deze rubriek niet is meeverzekerd, dekt de verzekering, met inachtneming van hetgeen in
de algemene voorwaarden is bepaald, de aansprakelijkheid van een verzekerde als werkgever tegenover zijn
ondergeschikten respectievelijk als opdrachtgever tegenover niet-ondergeschikten voor schade verband houdende
met het verrichten van activiteiten voor verzekerden, mits:
- de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerden is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van
de verzekering en deze aanspraak tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij verzekeraars is aangemeld
en
- de aanspraak dan wel de omstandigheid bij het aangaan van de verzekering bij verzekeringnemer of de
aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend was.
11.01.2 Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij
verzekeraars is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit voortvloeit -ongeacht op welk tijdstip- geacht worden te zijn
ingesteld op de datum van de ontvangst van de melding van deze omstandigheid.
11.02 Aanvullende begripsomschrijvingen
11.02.1 In deze rubriek wordt personenschade als bedoeld in 2.05.1 onderscheiden naar personenschade ten gevolge van:
- een arbeidsongeval, zijnde:
een plotseling van buiten af en ongewild op het lichaam van een ondergeschikte inwerkend geweld, waardoor in
een ogenblik de benadeling van de gezondheid wordt toegebracht;
- een beroepsziekte, zijnde:
een aantasting van de gezondheid van een ondergeschikte, niet zijnde het gevolg van een ongeval als hierboven
omschreven.
11.03 Zaken onder opzicht
11.03.1 Onverminderd het bepaalde in 10.05 dekt de verzekering de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan
zaken, niet zijnde een motorrijtuig, van een ondergeschikte waarvoor deze verzekerde als werkgever aansprakelijk is.
11.04 Aanvullende verplichting bij schade
11.04.1 Zodra verzekerde kennis draagt van bedrijfsongeval, is hij verplicht:

- een gedegen onderzoek naar de toedracht in te (laten) stellen;
- de Arbeidsinspectie in te (laten) schakelen, voor zover sprake is van een meldingsplichtig bedrijfsongeval;
- aan te tonen dat hij zich aan de arbonormen en -regels heeft gehouden.
11.05 Aanvullende uitsluitingen
11.05.1 Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband houdende
met het bewust door een verzekerde als bedoeld in 2.03.1 sub a. t/m c. en e.:
- overtreden van regelgeving op het gebied van discriminatie in relatie tot een dienstverband;
- verrichten van seksuele discriminatie;
- schenden van de privacy;
- plegen van smaad en/of laster.
11.05.2 Indien de in11.05.1 bedoelde verzekerde een rechtspersoon, een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde verstaan een lid van de directie of
bedrijfsleiding of de beherend vennoot, alsmede enige functionaris in dienst van verzekerde, die door een lid van de
directie of de beherend vennoot is belast met bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van de in 11.05.1
bedoelde regels en/of voorschriften.

RUBRIEKSVOORWAARDEN PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
Artikel 12 Productaansprakelijkheid
12.01 Omschrijving van de dekking
12.01.1 Tenzij uit de polis blijkt dat deze rubriek niet is meeverzekerd, dekt de verzekering, met inachtneming van hetgeen in
de algemene voorwaarden is bepaald, de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden door zaken die
door of onder verantwoordelijkheid in het verkeer zijn gebracht, zijn geleverd, dan wel na constructie, bewerking of
behandeling zijn (op)geleverd, mits:
- de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerden is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van
de verzekering en deze aanspraak tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij verzekeraars is aangemeld
en
- de aanspraak dan wel de omstandigheid bij het aangaan van de verzekering bij verzekeringnemer of de
aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend was.
12.01.2 Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij
verzekeraars is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit voortvloeit -ongeacht op welk tijdstip- geacht worden te zijn
ingesteld op de datum van de ontvangst van de melding van deze omstandigheid.
12.02 Aanvullende uitsluitingen
12.02.1 Niet verzekerd is de werkgeversaansprakelijkheid van verzekerden, zoals omschreven in artikel 11.
12.02.2 Niet verzekerd is de milieuaansprakelijkheid van verzekerden, zoals omschreven in artikel 13.
Deze uitsluiting is niet van toepassing:
indien deze milieuaantasting een plotselinge onzekere gebeurtenis is en deze gebeurtenis niet het rechtstreekse gevolg
is van een langzaam (in)werkend proces.

RUBRIEKSVOORWAARDEN MILIEUAANSPRAKELIJKHEID

Artikel 13 Milieuaansprakelijkheid
13.01 Omschrijving van de dekking
13.01.1 Tenzij uit de polis blijkt dat deze rubriek niet is meeverzekerd, dekt de verzekering, met inachtneming van hetgeen in
de algemene voorwaarden is bepaald, de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden in verband met
een plotselinge, onzekere milieuaantasting als omschreven in 13.02.1, die niet het rechtstreekse gevolg is van een
langzaam (in)werkend proces, mits:
- de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerden is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van
de verzekering en deze aanspraak tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij verzekeraars is aangemeld
en
de aanspraak dan wel de omstandigheid bij het aangaan van de verzekering bij verzekeringnemer of de
aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend was.

13.01.2 Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij
verzekeraars is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit voortvloeit -ongeacht op welk tijdstip- geacht worden te zijn
ingesteld op de datum van de ontvangst van de melding van deze omstandigheid.
13.02 Aanvullende begripsomschrijving
13.02.1 Onder milieuaantasting wordt verstaan de uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare,
vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende, besmetting of bederf veroorzakende of een verontreinigende
werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang).
13.03 Aanvullende uitsluitingen
13.03.1 Niet verzekerd is de werkgeversaansprakelijkheid van verzekerden, zoals omschreven in artikel 11.
13.03.2 Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van zaakschade aan de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan
niet ondergronds(e) water(gang), tenzij deze zaakschade is veroorzaakt door zaken die door of onder
verantwoordelijkheid van een verzekerde zijn (op)geleverd.
13.03.3 Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van genetische schade.
13.03.4 Niet verzekerd zijn de kosten, ongeacht door wie deze kosten zijn of worden gemaakt, teneinde een milieuaantasting
op en de gevolgen daarvan voor de eigen locatie(s) van een verzekerde als bedoeld in 2.03.1 sub a. t/m c. en e. te
beperken of ongedaan te maken, tenzij de desbetreffende verzekerde aantoont dat deze kosten tevens bereddingskosten zijn als bedoeld in 3.06.1.
13.04 Samenloop
13.04.1 Indien blijkt dat de schade als gevolg van de milieuaantasting eveneens op een of meer milieuschadeverzekeringen,
-al dan niet van oudere datum- is gedekt of daarop zou zijn gedekt indien de onderhavige verzekering niet zou hebben
bestaan, geldt de onderhavige verzekering als excedent van die milieuschadeverzekering(en).
13.05 Wetswijziging
13.05.1 Indien gedurende de geldigheidsduur van de verzekering het aansprakelijkheidsrisico waarvoor deze rubriek dekking
verleent, wordt of zal worden verzwaard door wetgeving in formele of materiële zin, hebben verzekeraars het recht de
dekking van deze rubriek op te zeggen of te wijzigen met ingang van een door hen te bepalen datum, zulks met
inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen.
13.05.2 Verzekeringnemer wordt van de voorgenomen wijziging(en) tijdig schriftelijk door WUTHRICH in kennis gesteld
en wordt geacht hiermee in te stemmen, tenzij hij binnen 30 dagen na de dag waarop hij hiervan door WUTHRICH
in kennis is gesteld, schriftelijk het tegendeel bericht. In dit laatste geval eindigt de dekking voor deze rubriek per de
in 13.05.1 bedoelde wijzigingsdatum.

Clausuleblad terrorismedekking
bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
____________________________________________________________________________________________________
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt – voor zover niet anders blijkt – verstaan onder:
1.1 Terrorisme:
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest – in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en
oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de
dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast,
waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd
met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
1.2 Kwaadwillige besmetting:
Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen
van molest – (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische,
radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij
mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen
kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden – al dan niet in enig organisatorisch verband – is
beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwezenlijken.
1.3 Preventieve maatregelen:
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van
terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan
te beperken.
1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT):
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij
uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of
indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico’s, in herverzekering
kunnen worden ondergebracht.
1.5 Verzekeringsovereenkomsten:
a) Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 1 sub o van de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 betrekking hebben op in Nederland gelegen risico's.
b) Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in
Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de
rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
c) Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone
verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging
van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars:
• Schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, en
• natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf,
die bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

Artikel 2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen
van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt
met:
• terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,

• handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,
hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar ter zake van iedere
bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar
ter zake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een
verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering
reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw
gesteld op de krachtens de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken
verzekering.
2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per
kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten
verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende
dagbladen.
2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op:
• schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan,
• gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan,
dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden
uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door
verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde
objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig
zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand
van elkaar gelegen zijn en waarvan er ten minste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt
voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk
Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de
groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.

Artikel 3 Uitkeringsprotocol NHT
3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen
het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de
schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over
voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt voor het geheel te
voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig
bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen.
3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol, bevoegd om te beslissen of een
gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het
terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit
van de NHT is bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.
3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, ter zake van
een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel
3.1 bedoelde uitkering ter zake tegenover de verzekeraar aanspraak maken.
3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op
schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of
omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad wordt
beschouwd.
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