
 WUTHRICH assuradeuren bv                BLAD 1/3        WANM-13        RUBRIEK  AANNEMERSMATERIAAL 

 

 
 
 

Deze bijzondere voorwaarden zijn alleen van toepassing als uit het polisblad uitdrukkelijk blijkt dat voor één van deze of beide 
rubrieken dekking wordt verleend. Ze vormen één geheel met de (op het polisblad vermelde versie van de) algemene voorwaarden 
WBRZ zakelijke brandverzekering. 
 
 

ARTIKEL 1 
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

 

 
aannemersmateriaal Alle gereedschappen, machines, werktuigen en tijdelijke hulpconstructies, zoals (rol)steigers, die: 

 verzekerde in eigendom toebehoren én 

 verzekerde nodig heeft om het aangenomen werk op de werklocatie op de overeengekomen wijze uit te 
voeren én 

 op de werklocatie aanwezig zijn. 
Niet als aannemersmateriaal worden beschouwd: 

 gehuurd (aannemers)materiaal 

 (aannemers)materiaal van opdrachtgevers en/of onder-/nevenaannemers 

 privé-eigendommen van directie en medewerkers 

 bouwcomponenten en zaken die bestemd zijn om blijvend deel uit te maken van het werk 

 (lucht)vaartuigen of anderszins varend of drijvend werkmaterieel 

 motorrijtuigen en anderszins mechanisch voortbewogen transport-, land- en/of werkmaterieel 

 caravans, aanhangwagens en schaftwagens 

 (zee)containers, loodsen, bouwketen, portakabins en andere tijdelijke onderkomens 

 geld en geldswaardige papieren 

 al dan niet mobiele audio-/visuele en/of navigatie- en/of computer- en/of (tele)communicatieapparatuur. 
 
werklocatie De locatie van een derde, onverschillig waar binnen Nederland, waar verzekerde de overeengekomen 

werkzaamheden uitvoert, niet zijnde enige bij verzekerde (permanent) in gebruik zijnde eigen of gehuurde 
locatie. 

 
schade De materiële schade aan of het verloren gaan van aannemersmateriaal door een gebeurtenis. 
 
vervangingswaarde Het bedrag dat onmiddellijk vóór de gebeurtenis nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, 

hoeveelheid en ouderdom gelijkwaardig aannemersmateriaal. 
Bij de vaststelling van de vervangingswaarde wordt niet alleen rekening gehouden met de staat van 
onderhoud, maar ook met een redelijke aftrek voor normale slijtage en de technische en/of economische 
veroudering ervan. 

 
 
 

ARTIKEL 2 
OMVANG VAN DE DEKKING 

 

 
ARTIKEL 2.1 
gedekte gebeurtenissen 

De verzekering dekt – met inachtneming van hetgeen in dit artikel en artikel 3 is omschreven – schade aan  
aannemersmateriaal aanwezig op de werklocatie, tijdens de looptijd van de verzekering ontstaan als gevolg 
van één van de in artikel 4.1 t/m 4.5 en 4.10 t/m 4.17 van de algemene voorwaarden omschreven 
gebeurtenissen.  
Waar in deze artikelen wordt gesproken van (in/van/tot) “het gebouw” dient hiervoor te worden gelezen “het 
gebouw op de werklocatie waarin of waaraan wordt gewerkt dan wel een (zee)container, loods, bouwkeet of 
portakabin aanwezig op de werklocatie”. 
Artikel 8 van de algemene voorwaarden wordt geacht te zijn doorgehaald. 

 
ARTIKEL 2.2 
diefstal en vandalisme  

De verzekering dekt voorts diefstal van of vandalisme aan aannemersmateriaal aanwezig in: 

 het gebouw op de werklocatie waarin of waaraan wordt gewerkt 

 een (zee)container, loods, bouwkeet of portakabin op de werklocatie 
als gevolg van inbraak, zijnde het zich door een of meer personen wederrechtelijk toegang verschaffen tot de 
desbetreffende ruimte door zichtbare verbreking van de afsluiting(en) daarvan. 
Verzekerde garandeert aan verzekeraar en de verzekering geschiedt daarom ook op de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat aannemersmateriaal na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden wordt opgeslagen in 
een deugdelijk afgesloten en bouwkundig- en/of mechanisch versterkte ruimte, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van ten minste een SKG**-classificatie of een 
gelijkwaardig keurmerk.  
Indien in geval van diefstal blijkt dat niet aan deze verplichting is voldaan, draagt verzekerde per gebeurtenis 



 WUTHRICH assuradeuren bv                BLAD 2/3        WANM-13        RUBRIEK  AANNEMERSMATERIAAL 

 

een extra eigen risico van 10% van het door verzekeraar te vergoeden schadebedrag (vóór aftrek van het op 
het polisblad vermelde eigen risico) met een minimum van € 1.000 en een maximum van € 2.500, tenzij 
verzekerde bewijst dat de schade niet (mede) is veroorzaakt of vergroot door het niet voldoen aan de 
verplichting. 

 
ARTIKEL 2.3 
preventie (rol)steiger 

Voor zover sprake is van een op de werklocatie gebruiksklaar opgestelde (rol)steiger en van verzekerde in 
verband met de omvang en duur van de werkzaamheden redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de 
(rol)steiger na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden wordt afgebroken, dekt de verzekering diefstal 
hiervan of vandalisme hieraan ook wanneer de (rol)steiger na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden 
deugdelijk is verankerd aan het gebouw op de werklocatie waaraan de werkzaamheden worden verricht. 
Verzekerde garandeert aan verzekeraar en de verzekering geschiedt daarom ook op de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat hierbij gebruik wordt gemaakt van inbraakwerende hangsloten, voorzien van ten minste een 
SKG**-classificatie of een gelijkwaardig keurmerk. 
Indien in geval van diefstal blijkt dat niet aan deze verplichting is voldaan, draagt verzekerde per gebeurtenis 
een extra eigen risico van 10% van het door verzekeraar te vergoeden schadebedrag (vóór aftrek van het op 
het polisblad vermelde eigen risico) met een minimum van € 1.000 en een maximum van € 2.500, tenzij 
verzekerde bewijst dat de schade niet (mede) is veroorzaakt of vergroot door het niet voldoen aan de 
verplichting. 

 
 
 

ARTIKEL 3 
DEKKING BOVEN HET VERZEKERDE BEDRAG 

 

 

De verzekering dekt boven het verzekerde bedrag voor aannemersmateriaal tot ten hoogste de daarbij vermelde maxima: 
 
ARTIKEL 3.1 
opruimings-, salvage- en 
bereddingskosten 

De opruimings-, salvage- en/of bereddingskosten als omschreven in de algemene voorwaarden. 
Opruimingskosten worden ongeacht het werkelijke belang per gebeurtenis vergoed tot maximaal 10% van het 
verzekerde bedrag voor aannemersmateriaal. 

 
ARTIKEL 3.2 
extra kosten (rol)steiger 

De extra kosten voor het noodzakelijk en aantoonbaar opnieuw moeten opbouwen van een door een 
gebeurtenis beschadigd geraakte of verloren gegane (rol)steiger worden ongeacht het werkelijke belang per 
gebeurtenis vergoed tot maximaal 10% van het door verzekeraar te vergoeden schadebedrag (vóór aftrek van 
het op het polisblad vermelde eigen risico) voor dat aannemersmateriaal. 

 
 
 

ARTIKEL 4 
UITSLUITINGEN 

 

 

De verzekering biedt (voorts) geen dekking voor: 
 
ARTIKEL 4.1 
transport 

Schade die is ontstaan tijdens transport, waaronder tevens te verstaan laden en lossen, alsmede tijdens het 
verblijf in of op enig(e) motorrijtuig en/of aanhangwagen. 

 
ARTIKEL 4.2 
inventarisatie 

Schade door verdwijning of vermissing van zaken indien de verdwijning of vermissing eerst door middel van 
een normale inventarisatie wordt geconstateerd. 

 
ARTIKEL 4.3 
machinebreuk 

Schade ten gevolge van machinebreuk en/of machinestoring of schade bestaande uit een eigen gebrek of 
eigen bederf van het aannemersmateriaal of uit andersoortige schade die uit de aard of de natuur van het 
aannemersmateriaal zelf voortspruit. 

 
ARTIKEL 4.4 
keuring 

Schade die uitsluitend verband houdt met of voortvloeit uit (algehele) afkeur van: 

 na een schade onbeschadigd gebleven onderdelen van aannemersmateriaal 

 aannemersmateriaal tijdens een (periodieke) al dan niet vrijwillige inspectie daarvan. 
 
ARTIKEL 4.5 
luchtbanden en slangen 

Schade aan luchtbanden, slangen, hamers, messen etc., tenzij door dezelfde gebeurtenis behalve deze schade 
ook andere (wel) door de verzekering gedekte schade aan hetzelfde aannemersmateriaal is ontstaan. 

 
ARTIKEL 4.5 
opproppen of uitharden 

Schade door het opproppen en/of uitharden van beton-, gips-, stuc- of pleisterspecie (of een soortgelijk 
mengsel), waar dan ook en onverschillig waardoor ook veroorzaakt. 

 
ARTIKEL 4.7 
niet-materiële schade 

Schade die (uitsluitend) bestaat uit: 

 het bevuild en/of verontreinigd raken van aannemersmateriaal, tenzij dit het gevolg is van een andere 
gedekte gebeurtenis 

 krassen, schrammen, deuken, putten of andere soortgelijke beschadigingen, tenzij die het gevolg zijn van 
een andere gedekte gebeurtenis 

 de aanwezigheid van graffiti 
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 herstel van normale slijtage. 
 
ARTIKEL 4.8 
(extra) kosten 

De navolgende kosten: 

 de extra kosten om reparatie of vervanging te bespoedigen 

 de kosten die voortvloeien uit vertraging, boetes en/of andere vormen van niet-materiële schade 

 de kosten ter voorkoming van bedrijfsschade (voor de bedrijfsschade zelf biedt de verzekering evenmin 
dekking). 

 
ARTIKEL 4.9 
reconstructiekosten 

De kosten die als gevolg van een gebeurtenis (moeten) worden gemaakt om administratieve en financiële 
gegevens, tekeningen en dergelijke, die zich op de werklocatie bevinden en die voor de voortgang van de 
overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk zijn te reconstrueren en/of reproduceren, ongeacht op welke 
wijze ze zijn vastgelegd. 

 
 
 

ARTIKEL 5 
OMVANG VAN DE SCHADEVERGOEDING 

 

 
ARTIKEL 5.1 
maximale vergoeding 

De verplichting van verzekeraar tot schadevergoeding omvat ongeacht het werkelijke belang naar keuze van 
verzekeraar het verschil tussen de waarde van het aannemersmateriaal onmiddellijk vóór en onmiddellijk na 
de gebeurtenis óf de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis van die zaken die naar het oordeel van de 
in de algemene voorwaarden bedoelde experts voor herstel vatbaar zijn en geldt tot ten hoogste het 
verzekerde bedrag voor aannemersmateriaal. 

 
ARTIKEL 5.2 
waarderingsgrondslag 

Als waarde voor de gebeurtenis zal worden aangehouden de vervangingswaarde. 
Indien verzekerde de originele aankoopnota(‘s) kan overleggen, geldt als vaste vervangingswaarde: 

 80% van de oorspronkelijke aanschafwaarde voor objecten tot 1 jaar oud 

 65% van de oorspronkelijke aanschafwaarde voor objecten tussen 1 en 2 jaar oud 

 50% van de oorspronkelijke aanschafwaarde voor objecten tussen 2 en 3 jaar oud. 
Voor objecten ouder dan 3 jaar en voor objecten waarvan verzekerde geen originele aankoopnota(‘s) kan 
overleggen bestaat geen vaste vervangingswaarde. 

 


