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CLAUSULE voor OPNAMEMATERIAAL 
(DSV/PROD/CL1/2010)

Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 

Voor de omschrijving van de vetgedrukte begrippen in deze clausule verwijzen wij u naar artikel 1 van de 
Algemene Voorwaarden voor Productieverzekering DSV/PROD2010. 

Artikel 2 OMVANG VAN DE DEKKING. 

2.1 Deze verzekering biedt dekking voor schade die verzekeringnemer lijdt in de verzekeringstermijn als 
gevolg van: 

2.1.1 materiële beschadiging of verlies van opnamemateriaal als gevolg van een van buiten komend onheil. 

2.1.2 het gebruik van defect(e) of gebrekkig(e) opnamemateriaal of apparatuur. 

2.1.3 het foutief, gebrekkig of onzorgvuldig ontwikkelen, monteren, knippen, snijden of uitvoeren van andere 
(laboratorium-)werkzaamheden. 

2.1.4 uitdroging, vochtigheid, blootstelling aan licht. 

Op eigen gebrek in de zin van artikel 7:951 BW zullen verzekeraars zich niet beroepen. 

Artikel 3 SPECIALE VERPLICHTINGEN. 

3.1 Controle van de benodigde zaken 
Verzekerde is verplicht het opnamemateriaal, camera’s, lenzen en overige voor de productie te 
gebruiken apparatuur regelmatig, doch in ieder geval voor aanvang van de opnameperiode, op een 
deskundige in de branche gebruikelijke wijze te controleren en zich te overtuigen van hun juiste werking 
voor de opnamen waarin zij gebruikt gaan worden. 

3.2 Controle van de gemaakte opnamen 
Verzekerde is verplicht het opnamemateriaal van iedere opnamedag binnen 5 dagen op mogelijke 
onvolkomenheden op een deskundige in de branche gebruikelijke wijze te controleren. 

3.3 Stop date 
Verzekerde is verplicht de contracten met de voor de productie noodzakelijke personen zodanig op te 
stellen dat eventuele vertragingen in het opnameschema opgevangen kunnen worden. Verzekerde 
dient hierbij minimaal rekening te houden met een tijdsmarge van 14 dagen na de laatste opnamedag. 

3.3.1 Indien de in artikel 3.3 vermelde periode overschreden wordt als gevolg van een vertraging die te 
wijten is aan een onder deze verzekering gedekte schade, dan zal de gevolgschade volledig worden 
vergoed. 

3.3.2 Indien de in artikel 3.3 vermelde periode overschreden wordt als gevolg van een vertraging die niet 
te wijten is aan een onder deze verzekering gedekte schade, dan zal de gevolgschade niet (geheel) 
worden vergoed. 
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Artikel 4 UITSLUITINGEN. 

Uitgesloten van deze verzekering is schade die: 

4.1 het gevolg is van het niet (volledig) voldoen aan de in artikel 3 (en eventueel in de polis) 
gestelde verplichtingen. In geval van schade dient verzekerde aan te tonen dat aan deze  verplichtingen 

is voldaan. 

4.2 het gevolg is van duidelijk vastgestelde ondeskundigheid van verzekerde of personen die namens 
verzekerde werkzaamheden verrichten. 

4.3  het gevolg is van het onder de gegeven omstandigheden voor het maken van opnamen niet  geschikte 
opnamemateriaal en/of opnameapparatuur. 

4.4 het gevolg is van materiële beschadiging of verlies van archiefmateriaal of opnamemateriaal dat niet 
 gebruikt gaat worden voor de verzekerde productie. Verzekerde dient in geval van schade aan te tonen 
dat het beschadigde of verloren opnamemateriaal essentieel voor deze productie is. 

4.5 het gevolg is van normale veroudering of andere geleidelijke achteruitgang. 
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CLAUSULE voor EXTRA PRODUCTIEKOSTEN bij OVERIGE SCHADE 
(DSV/PROD/CL2/2010)

Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 

Voor de omschrijving van de vetgedrukte begrippen in deze clausule verwijzen wij u naar artikel 1 van de 
Algemene Voorwaarden voor Productieverzekering DSV/PROD2010. 

Artikel 2 OMVANG VAN DE DEKKING. 

Deze verzekering biedt dekking voor schade die verzekeringnemer lijdt in de verzekeringstermijn als gevolg 
van: 

2.1.1 materiële beschadiging of verlies van apparatuur, faciliteiten of andere zaken bij verzekerde in gebruik 
 of waarvoor verzekerde contractuele verplichtingen is aangegaan voor het maken van de verzekerde 
productie als gevolg van een van buiten komend onheil. 

2.1.2 onder schade in de zin van deze rubriek wordt niet verstaan de reparatie- of herstelkosten van de 
beschadigde zaak zelf of de vervangingskosten van de verloren zaak zelf 
(deze schade is facultatief verzekerbaar onder de overige rubrieken). 

2.2 een storing in de levering van gas, water of elektriciteit als gevolg van materiële beschadiging of verlies 
van zaken. 

Op eigen gebrek in de zin van artikel 7:951 BW zullen verzekeraars zich niet beroepen. 

Artikel 3 SPECIALE VERPLICHTINGEN. 

3.1 Verzekerde is verplicht de voor de productie benodigde apparatuur, faciliteiten en andere zaken op een 
deskundige in de branche gebruikelijke wijze te controleren en zich te overtuigen van hun juiste 
werking. Deze controle dient te geschieden onder de omstandigheden waarin deze faciliteiten voor de 
productie gebruikt gaan worden. 

3.2 Stop date 
Verzekerde is verplicht de contracten met de voor de productie noodzakelijke personen zodanig op te 
stellen dat eventuele vertragingen in het opnameschema opgevangen kunnen worden. Verzekerde 
dient hierbij minimaal rekening te houden met een tijdsmarge van 14 dagen na de laatste opnamedag. 

3.2.1 Indien de in artikel 3.2 vermelde periode overschreden wordt als gevolg van een vertraging die te wijten 
is aan een onder deze verzekering gedekte schade, dan zal de gevolgschade volledig worden vergoed. 

3.2.2 Indien de in artikel 3.2 vermelde periode overschreden wordt als gevolg van een vertraging die niet te 
wijten is aan een onder deze verzekering gedekte schade, dan zal de gevolgschade niet (geheel) 
worden vergoed. 
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Artikel 4 UITSLUITINGEN. 
 
Uitgesloten van deze verzekering is schade die: 
 
4.1 het gevolg is van het niet (volledig) voldoen aan de in artikel 3 (en eventueel in de polis) gestelde 

verplichtingen. In geval van schade dient verzekerde aan te tonen dat aan deze verplichtingen is 
voldaan. 

 
4.2 het gevolg is van gebrekkige of ondeskundige restauratie, reparatie, bewerking of reiniging (niet zijnde 

huishoudelijke schoonmaakwerkzaamheden). 
 
4.3 het gevolg is van regen, (natte) sneeuw, hagel, smeltwater, vorst of wind aan buiten opgeslagen zaken. 
 
4.4 het gevolg is van onverklaarbaar verlies of onverklaarbare verdwijning (zoals bij inventarisatie kan 

worden opgemerkt). 
 
4.5 het gevolg is van verlies of beschadiging van dieren, tenzij één en ander door verzekeraars schriftelijk is 

geaccepteerd. 
 
4.6 het gevolg is van verlies of beschadiging van opnamemateriaal  

(deze schade is facultatief verzekerbaar onder rubriek 1). 
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CLAUSULE voor AFGELASTING (evenementen) 

(DSV/PROD/CL2+/2010) 
 
 
 
Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 
 
Voor de omschrijving van de vetgedrukte begrippen in deze clausule verwijzen wij u naar artikel 1 van de 
Algemene Voorwaarden voor Productieverzekering DSV/PROD2010. 
 
 
Artikel 2 OMVANG VAN DE DEKKING. 
 
2.1 Deze verzekering biedt dekking voor schade die verzekeringnemer lijdt in de verzekeringstermijn als 
gevolg van de noodzakelijke afgelasting, opschorting, onderbreking of voortijdige beëindiging van de 
verzekerde productie veroorzaakt door een gebeurtenis buiten de invloedssfeer van de verzekerde. 
 
2.2 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6.1.1 van de Algemene Voorwaarden wordt onder schade 
 verstaan: 
 

• bij afgelasting: de gemaakte productiekosten alsmede de kosten verbonden aan  
  de afgelasting; 
• bij opschorting: de noodzakelijke extra productiekosten alsmede de kosten  
  verbonden aan de opschorting; 
• bij onderbreking: de gemaakte productiekosten in evenredigheid  
  teruggerekend tot de periode die de verzekerde productie  
  eventueel korter heeft geduurd alsmede de kosten verbonden  
  aan de onderbreking; 
• bij voortijdige beëindiging: de gemaakte productiekosten in evenredigheid  
  teruggerekend tot de periode die de verzekerde productie  
  korter heeft geduurd alsmede de kosten verbonden aan de  
  voortijdige beëindiging; 

 
2.3 Op eigen gebrek in de zin van artikel 7:951 BW zullen verzekeraars zich niet beroepen. 
 
 
Artikel 3 SPECIALE VERPLICHTINGEN. 
 
3.1 Verzekerde is verplicht de voor de productie benodigde apparatuur, faciliteiten en andere zaken op een 

deskundige in de branche gebruikelijke wijze te controleren en zich te overtuigen van hun juiste 
werking. Deze controle dient te geschieden onder de omstandigheden waarin deze faciliteiten voor de 
productie gebruikt gaan worden. 

 
3.2 Stop date 

Verzekerde is verplicht de contracten met de voor de productie noodzakelijke personen zodanig op te 
stellen dat eventuele vertragingen in het opnameschema opgevangen kunnen worden. Verzekerde 
dient hierbij minimaal rekening te houden met een tijdsmarge van 14 dagen na de laatste opnamedag. 

 
3.2.1 Indien de in artikel 3.2 vermelde periode overschreden wordt als gevolg van een vertraging die te wijten 

is aan een onder deze verzekering gedekte schade, dan zal de gevolgschade volledig worden vergoed. 
 
3.2.2. Indien de in artikel 3.2 vermelde periode overschreden wordt als gevolg van een vertraging die niet te 

wijten is aan een onder deze verzekering gedekte schade, dan zal de gevolgschade niet (geheel) 
worden vergoed. 
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Artikel 4 UITSLUITINGEN. 
 
Uitgesloten van deze verzekering is schade die: 
 
4.1 het gevolg is van het niet (volledig) voldoen aan de in artikel 3 (en eventueel in de polis) gestelde 

verplichtingen. In geval van schade dient verzekerde aan te tonen dat aan deze verplichtingen is 
voldaan. 

 
4.2 het gevolg is van gebrekkige of ondeskundige restauratie, reparatie, bewerking of reiniging (niet zijnde 

huishoudelijke schoonmaakwerkzaamheden). 
 
4.3 het gevolg is van onverklaarbaar verlies of onverklaarbare verdwijning (zoals bij inventarisatie kan 

worden opgemerkt). 
 
4.4 het gevolg is van verlies of beschadiging van dieren tenzij één en ander door verzekeraars schriftelijk is 

geaccepteerd. 
 
4.5 het gevolg is van verlies of beschadiging van opnamemateriaal (deze schade is facultatief verzekerbaar 

onder rubriek 1) 
 
4.6 het gevolg is van de afwezigheid of uitval van de direct bij de verzekerde productie betrokken 

personen, tenzij deze personen als zodanig door de verzekeraar schriftelijk zijn geaccepteerd (deze 
schade is facultatief verzekerbaar onder rubriek 3). 

 
4.7 het gevolg is van financiële moeilijkheden van verzekerde, dan wel van andere bij de organisatie van 

de verzekerde productie betrokken natuurlijke of rechtspersonen. 
 
4.8 het gevolg is van organisatorische problemen of moeilijkheden tussen verzekerde en andere bij de 

verzekerde productie betrokken natuurlijke of rechtspersonen. 
 
4.9 het gevolg is van het niet beschikken over de benodigde vergunningen of toestemmingen van de tot 

verlening daarvan bevoegde autoriteiten tenzij de reeds afgegeven vergunning of toestemming buiten 
de invloedssfeer van verzekerde wordt ingetrokken. 

 
4.10 het gevolg is van staking van het personeel van verzekerde, dan wel van andere bij de organisatie van 

de verzekerde productie betrokken natuurlijke of rechtspersonen. 
 
4.11 het gevolg is van tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen door bij de verzekerde productie 

betrokken natuurlijke of rechtspersonen, tenzij de tekortkomingen worden veroorzaakt buiten de 
invloedssfeer van verzekerde. 

 
4.12 het gevolg is van duidelijk vastgestelde ondeskundigheid van verzekerde of personen die namens 

verzekerde werkzaamheden verrichten. 
 
4.13 het gevolg is van weersomstandigheden, tenzij deze het karakter van een natuurramp dragen of door 

deze weersomstandigheden het onderkomen of terrein waarin dan wel waarop de verzekerde 
productie plaatsvindt zodanig beschadigd is dan wel de veiligheid van personen niet meer 
gewaarborgd is dat de afgelasting, opschorting, onderbreking of voortijdige beëindiging noodzakelijk is. 

 
4.14 het gevolg is van regen, (natte) sneeuw, hagel, smeltwater, vorst of wind aan buiten opgeslagen zaken. 
 
4.15 het gevolg is van geringe (publieke) belangstelling voor de verzekerde productie. 
 
4.16 het gevolg is van gebeurtenissen die bij aanvang van de verzekeringstermijn redelijkerwijs verwacht 

konden worden of gebeurtenissen waarop de kans bij aanvang van de verzekeringstermijn door 
bestaande omstandigheden aanmerkelijk verhoogd is, tenzij dit risico schriftelijk door verzekeraars is 
geaccepteerd. 
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CLAUSULE voor UITVAL van Personen 

(DSV/PROD/CL3/2010) 
 
 
Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 
 
Voor de omschrijving van de vetgedrukte begrippen in deze clausule verwijzen wij u naar artikel 1 van de 
Algemene Voorwaarden voor Productieverzekering DSV/PROD2010. 
 
 
Artikel 2 OMVANG VAN DE DEKKING. 
 
2.1 Deze verzekering biedt dekking voor schade die verzekeringnemer lijdt in de verzekeringstermijn 
 door uitval van de in de polis vermelde verzekerde personen als gevolg van: overlijden, ongeval, 
 ziekte, ontvoering en rouw. 
 
2.1.1 De dekking voor schade veroorzaakt door: overlijden, ziekte of rouw vangt aan nadat de 

 desbetreffende persoon door (de medisch adviseur van) verzekeraars medisch is geaccepteerd. Indien 
verzekeraars dit verlangen dienen de te verzekeren personen door of namens de medisch adviseur van 
verzekeraars gekeurd te worden. De kosten van deze keuring zijn voor rekening van verzekerde. 

 
 
Artikel 3 SPECIALE VERPLICHTINGEN. 
 
3.1 Verzekerde is verplicht zich bij ziekte of ongeval onmiddellijk onder medische behandeling te stellen en 

volledig aan zijn herstel mee te werken. 
 
3.2 Verzekerde is verplicht een schade of een omstandigheid waaruit een schade kan ontstaan onmiddellijk 

te melden bij DSV Assurantiegroep B.V. 
 
3.3 Verzekerde is verplicht mee te werken aan medische onderzoeken. 
 
3.4 Verzekerde is verplicht aan verzekeraars alle gewenste inlichtingen te verstrekken en een machtiging 

te verstrekken om inlichtingen in te winnen bij de huisarts en/of behandelend arts, voor zover deze 
inlichtingen voor verzekeraars van belang zijn bij het behandelen van de schade. 

 
3.5 Stop date 

Verzekerde is verplicht de contracten met de voor de productie noodzakelijke personen zodanig op te 
stellen dat eventuele vertragingen in het opnameschema opgevangen kunnen worden. Verzekerde 
dient hierbij minimaal rekening te houden met een tijdsmarge van 14 dagen na de laatste opnamedag. 

 
3.5.1 Indien de in artikel 3.5 vermelde periode overschreden wordt als gevolg van een vertraging die te wijten 

is aan een onder deze verzekering gedekte schade, dan zal de gevolgschade volledig worden vergoed. 
 
3.5.2 Indien de in artikel 3.5 vermelde periode overschreden wordt als gevolg van een vertraging die niet te 

wijten is aan een onder deze verzekering gedekte schade, dan zal de gevolgschade niet (geheel) 
worden vergoed. 

 
 
Artikel 4 UITSLUITINGEN. 
 
Uitgesloten van deze verzekering is schade die: 
 
4.1 het gevolg is van het niet (volledig) voldoen aan de in artikel 3 (en eventueel in de polis) gestelde 

verplichtingen. In geval van schade dient verzekerde aan te tonen dat aan deze verplichtingen is 
voldaan. 

 
4.2 het gevolg is van deelname aan een gevaarlijke sport , dan wel snelheidswedstrijd t.w: 

- Een bergtocht, zonder gids, tenzij gebruik wordt gemaakt van reguliere voor het publiek  
  toegankelijke paden of wegen. Bergexpedities e.d. blijven echter uitgesloten; 
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- Bobsleewedstrijden, skispringen, ijshockey-, boks,- en rugbywedstrijden; 
- Parachutespringen, parachuteflying, deltaflying, drachenfliegen en kitesurfen; 
- Snelheidswedstrijden met motoren bromfietsen, motorrijtuigen, motorvaartuigen. 
 
tenzij één en ander door verzekeraars schriftelijk is geaccepteerd. 

 
4.3 het gevolg is van deelname aan luchtverkeer anders dan als passagier tenzij één en ander door 

verzekeraars schriftelijk is geaccepteerd. 
 
4.4 het gevolg is van overmatig alcoholgebruik, gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of 

opwekkende middelen anders dan op medisch voorschrift. 
4.5 het gevolg is van het deelnemen aan of plegen van een misdrijf. 
 
4.6 het gevolg is van enigerlei medische aandoening, welke reeds bestond op de ingangsdatum van deze 
 verzekering of van terugkerende aard is, tenzij één en ander door verzekeraars schriftelijk is 
 geaccepteerd. 
 
4.7 het gevolg is van zwangerschap of bevalling tenzij één en ander door verzekeraars  schriftelijk is 
 geaccepteerd. 
 
4.8 het gevolg is van zelfmoord of zelfverminking. 
 
4.9 verband houdt met de betaling van losgeld of enige andere betaling in verband met een ontvoering van 

een voor uitval verzekerde persoon. 
 
4.10 het gevolg is van kinderziektes voor zover het kinderen betreft met een leeftijd jonger dan 10 jaar. 

Onder kinderziektes worden in dit verband verstaan: infectieziektes welke gebruikelijk alleen op 
kinderleeftijd kunnen voorkomen. 
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CLAUSULE voor REKWISIETEN, SETS & GARDEROBE 

(DSV/PROD/CL4/2010) 
 
 
Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 
 
Voor de omschrijving van de vetgedrukte begrippen in deze clausule verwijzen wij u naar artikel 1 van de 
Algemene Voorwaarden voor Productieverzekering DSV/PROD2010. 
 
1.1 Getaxeerde waarde 

Het verzekerde bedrag van de verzekerde zaak wordt, met wederzijds goedvinden, geacht de waarde te 
zijn alsof deze door een deskundige is getaxeerd. 
 

1.2 Rekwisieten 
Alle roerende zaken, in eigendom of niet in eigendom en waarbij verzekeringnemer een zakelijk of 
ander belang heeft, die benodigd zijn of gebruikt (gaan) worden in of als decor voor deze productie 
(behoudens het hieronder bepaalde in artikel 4.6 & 4.7). 

 
1.3 Sets 

Alle onroerende zaken, in eigendom of niet in eigendom en waarbij verzekeringnemer een zakelijk of 
ander belang heeft, die benodigd zijn of gebruikt (gaan) worden in of als decor voor deze productie. 

 
1.4 Garderobe 
 Kleding, kostuums, schoeisel, hoofddeksels, pruiken en haarstukken, sieraden, make-up, grime etc. één 

en ander in de ruimste zin van het woord, in eigendom of niet in eigendom en waarbij verzekeringnemer 
een zakelijk of ander belang heeft, die benodigd zijn of gebruikt (gaan) worden in of als decor voor deze 
productie. 

 
1.5 Decor 

 De gebouwde of bestaande omgeving die al dan niet door inrichting en aankleding gebruikt wordt voor 
de realisatie van de verzekerde productie. 

 
 
Artikel 2 OMVANG VAN DE DEKKING. 
 
2.1 Deze verzekering biedt dekking voor schade die verzekeringnemer lijdt in de verzekeringstermijn als 

gevolg van materiële beschadiging of verlies van rekwisieten, sets en garderobe bij verzekerde in 
gebruik of beheer voor het maken van de verzekerde productie als gevolg van een van buiten komend 
onheil. 

 
2.2 Diefstal, vermissing en/of zoekraken 

a.  Tijdens gebruik en/of vervoer van de verzekerde zaken is het risico van diefstal, vermissing en/of 
zoekraken uitsluitend gedekt  indien verzekerde de nodige zorg en zorgvuldigheid heeft betracht 
 om diefstal, vermissing en/of zoekraken te voorkomen; 

b.  Tijdens verblijf van de verzekerde zaken, is het risico van diefstal, vermissing en/of zoekraken 
 uitsluitend gedekt indien aan het pand, de ruimte of het voertuig waarin de verzekerde zaken zich 
bevinden aantoonbare sporen van braak worden geconstateerd; 

c.  Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden ontstaan door diefstal van de verzekerde zaken uit 
het voertuig, voorgevallen nadat men het voertuig heeft verlaten wegens beëindiging van zijn 
dagtaak. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien het voertuig zich bevindt in een behoorlijk 
afgesloten ruimte of is uitgerust met een alarminstallatie conform klasse 2 SCM-normen en deze is 
ingeschakeld; 

d.  Het risico van diefstal van de verzekerde zaken als gevolg van diefstal van het gehele voertuig is 
gedekt; 

e.  Ingeval de verzekerde zaken uit handen zijn gegeven aan een beroepsvervoerder is het risico van 
diefstal, vermissing en/of  zoekraken zonder sporen van braak gedekt; 

f.  Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden die het gevolg is van onverklaarbaar verlies of 
 onverklaarbare verdwijning (zoals bij inventarisatie kan worden opgemerkt). 
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2.3 Onder schade in de zin van deze rubriek wordt niet verstaan de (extra) productiekosten die  door 
 verzekeringnemer gemaakt worden als gevolg van materiële beschadiging of verlies van rekwisieten, 
 sets en garderobe (deze schade is facultatief verzekerbaar onder rubriek 2 of 2+). 
 
2.4 Op eigen gebrek in de zin van artikel 7:951 BW zullen verzekeraars zich niet beroepen. 
 Uitgesloten van de dekking blijft echter: 

- de esthetische schade zoals: krassen, schrammen en deuken voor zover deze schade is   
  ontstaan door de gewone werking, het normale gebruik of vervoer van deze zaken; 
 - de schade die onmiddellijk voor de gebeurtenis reeds bestond. 

 
 
Artikel 3 SPECIALE VERPLICHTINGEN. 
 
3.1 Uitleen- en verhuurrisico 
 Verzekerde is verplicht: 

- de identiteit van de huurder of inlener te controleren en een kopie van het identiteitsbewijs te 
 archiveren in haar administratie; 
- een kopie van de door beide partijen ondertekende (huur-, bruikleen-, etc.) overeenkomst  te 
 archiveren in haar administratie; 
Verzekeraars hebben in geval van schade recht op inzage in deze administratie. 

 
 
Artikel 4 UITSLUITINGEN. 
 
Uitgesloten van deze verzekering is schade: 
 
4.1 die het gevolg is van het niet (volledig) voldoen aan de in artikel 3 (en eventueel in de polis) gestelde 

verplichtingen. In geval van schade dient verzekerde aan te tonen dat aan deze verplichtingen is 
voldaan. 

 
4.2 die het gevolg is van gebrekkige of ondeskundige restauratie, reparatie, bewerking of reiniging (niet 

zijnde huishoudelijke schoonmaakwerkzaamheden). 
 
4.3 die het gevolg is van schimmel, roestvorming, corrosie, oxidatie of bestaande uit normale slijtage of 

door enig geleidelijk werkende invloed welke bederf en als gevolg daarvan waardevermindering doet 
ontstaan (zoals de werking van licht of chemische, klimatologische of atmosferische factoren). 
Ten aanzien van schade aan garderobe wordt nader bepaald dat uitgesloten is schade veroorzaakt 
door make up, transpiratie en uitscheuren (zgn. tornschade). 

 
4.4 die het gevolg is van regen, (natte) sneeuw, hagel, smeltwater, vorst of wind aan buiten opgeslagen 

zaken. 
 
4.5 die het gevolg is van ongedierte. 
 
4.6 aan motorrijtuigen (w.o. aanhangwagens zoals caravans) en (lucht-) vaartuigen die veroorzaakt is 

tijdens of als gevolg van het voortbewegen op eigen kracht (of in gekoppelde toestand aan het 
motorrijtuig). Facultatieve verzekering van deze risico’s is mogelijk na overleg met en goedkeuring van 
verzekeraars. 

 
4.7 aan caravans, tenten, kampeerauto’s e.d. voor zover deze voor kampeerdoeleinden worden gebruikt. 
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CLAUSULE voor APPARATUUR 

(DSV/PROD/CL5/2010) 
 
 
 
Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 
 
Voor de omschrijving van de vetgedrukte begrippen in deze clausule verwijzen wij u naar artikel 1 van de 
Algemene Voorwaarden voor Productieverzekering DSV/PROD2010. 
 
1.1 Getaxeerde waarde 

Het verzekerde bedrag van de verzekerde zaak wordt, met wederzijds goedvinden, geacht de waarde te 
zijn alsof deze door een deskundige is getaxeerd. 
 

1.2 Apparatuur 
• Opnameapparatuur + toebehoren, zoals: camera’s, lenzen, statieven, geluidsapparatuur; 
• Monitoren, recorders, players, backup-systemen, transportabele postproductie-apparatuur; 
• Lichtapparatuur + toebehoren 
• Dolly´s & rails 
• Kranen & Jibs 
• Portofoons 
• Kabels etc. 
• Flightcases en ander verpakkingsmateriaal voor deze apparatuur; 
In eigendom of niet in eigendom en waarbij verzekeringnemer een zakelijk of ander belang heeft  

 
 
Artikel 2 OMVANG VAN DE DEKKING. 
 
2.1 Deze verzekering biedt dekking voor schade die verzekeringnemer lijdt in de verzekeringstermijn als 

gevolg van materiële beschadiging of verlies van apparatuur bij verzekerde in gebruik of beheer voor 
het maken van de verzekerde productie als gevolg van een van buiten komend onheil. 

 
2.2 Diefstal, vermissing en/of zoekraken 

a.  Tijdens gebruik en/of vervoer van de verzekerde zaken is het risico van diefstal, vermissing en/of 
zoekraken uitsluitend gedekt  indien verzekerde de nodige zorg en zorgvuldigheid heeft betracht 
 om diefstal, vermissing en/of zoekraken te voorkomen; 

b.  Tijdens verblijf van de verzekerde zaken, is het risico van diefstal, vermissing en/of zoekraken 
 uitsluitend gedekt indien aan het pand, de ruimte of het voertuig waarin de verzekerde zaken zich 
bevinden aantoonbare sporen van braak worden geconstateerd; 

c.  Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden ontstaan door diefstal van de verzekerde zaken uit 
het voertuig, voorgevallen nadat men het voertuig heeft verlaten wegens beëindiging van zijn 
dagtaak. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien het voertuig zich bevindt in een behoorlijk 
afgesloten ruimte of is uitgerust met een alarminstallatie conform klasse 2 SCM-normen en deze is 
ingeschakeld; 

d.  Het risico van diefstal van de verzekerde zaken als gevolg van diefstal van het gehele voertuig is 
gedekt; 

e.  Ingeval de verzekerde zaken uit handen zijn gegeven aan een beroepsvervoerder is het risico van 
diefstal, vermissing en/of  zoekraken zonder sporen van braak gedekt; 

f.  Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden die het gevolg is van onverklaarbaar verlies of 
 onverklaarbare verdwijning (zoals bij inventarisatie kan worden opgemerkt). 

 
2.3 Onder schade in de zin van deze rubriek wordt niet verstaan de (extra) productiekosten die  door 
 verzekeringnemer gemaakt worden als gevolg van materiële beschadiging of verlies van apparatuur 
 (verzekerbaar onder rubriek 2 of 2+). 
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2.4 Op eigen gebrek in de zin van artikel 7:951 BW zullen verzekeraars zich niet beroepen. 
 Uitgesloten van de dekking blijft echter: 

- de esthetische schade zoals: krassen, schrammen en deuken voor zover deze schade is   
  ontstaan door de gewone werking, het normale gebruik of vervoer van deze zaken; 
 - de schade die onmiddellijk voor de gebeurtenis reeds bestond. 

 
 
Artikel 3 SPECIALE VERPLICHTINGEN. 
 
3.1 Uitleen- en verhuurrisico 

Verzekerde is verplicht: 
- de identiteit van de huurder of inlener te controleren en een kopie van het identiteitsbewijs te 
 archiveren in haar administratie; 
- een kopie van de door beide partijen ondertekende (huur-, bruikleen-, etc.) overeenkomst  te 
 archiveren in haar administratie; 
Verzekeraars hebben in geval van schade recht op inzage in deze administratie. 

 
 
Artikel 4 UITSLUITINGEN. 
 
Uitgesloten van deze verzekering is schade die: 
 
4.1 het gevolg is van het niet (volledig) voldoen aan de in artikel 3 (en eventueel in de polis) gestelde 

verplichtingen. In geval van schade dient verzekerde aan te tonen dat aan deze verplichtingen is 
voldaan. 

 
4.2 het gevolg is van gebrekkige of ondeskundige restauratie, reparatie, bewerking of reiniging (niet zijnde 

huishoudelijke schoonmaakwerkzaamheden) 
 
4.3 Het gevolg is van schimmel, roestvorming, corrosie, oxidatie of bestaande uit normale slijtage of door 

enig geleidelijk werkende invloed welke bederf en als gevolg daarvan waardevermindering doet 
ontstaan (zoals de werking van licht of chemische, klimatologische of atmosferische factoren). 

 
4.4 het gevolg is van regen, (natte) sneeuw, hagel, smeltwater, vorst of wind aan buiten opgeslagen zaken. 
 
4.5 het gevolg is van ongedierte. 
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CLAUSULE voor EIGENDOMMEN VAN DERDEN 
(DSV/PROD/CL6/2010)

Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 

Voor de omschrijving van de vetgedrukte begrippen in deze clausule verwijzen wij u naar artikel 1 van de 
Algemene Voorwaarden voor Productieverzekering DSV/PROD2010. 

1.1 Eigendommen van derden 
Roerende dan wel onroerende zaken van derden waarvoor verzekeringnemer (financieel) 
verantwoordelijk is en niet verzekerd of verzekerbaar zijn onder een van de andere rubrieken van deze 
verzekering. 

Artikel 2 OMVANG VAN DE DEKKING. 

2.1 Deze verzekering biedt dekking voor schade die verzekeringnemer lijdt in de verzekeringstermijn als 
gevolg van materiële beschadiging of verlies van eigendommen van derden bij verzekerde in gebruik 
of beheer voor het maken van de verzekerde productie als gevolg van een van buiten komend onheil. 

2.2  Deze verzekering zal secundair gelden voor zover de eigenaar voor deze zaken een verzekering heeft 
afgesloten in welk geval deze verzekering geacht wordt niet te bestaan. Hieronder wordt mede 
begrepen de schade als gevolg van het subrogatierecht zoals vermeld in artikel 7:962 BW of de schade 
die onder het eigen risico van de verzekering van de eigenaar blijft; 
In geval van schade dient verzekerde de navolgende informatie te overleggen: 
- de overeenkomst met de eigenaar; 
- schriftelijke aansprakelijkstelling van de eigenaar; 
- een verklaring van de eigenaar als er geen verzekering is, of een verklaring van diens  

verzekeraar waaruit blijkt dat de schade onder die verzekering niet (volledig) is gedekt. 

2.3 Diefstal, vermissing en/of zoekraken 
a.  Tijdens gebruik en/of vervoer van de verzekerde zaken is het risico van diefstal, vermissing en/of

zoekraken uitsluitend gedekt  indien verzekerde de nodige zorg en zorgvuldigheid heeft betracht 
 om diefstal, vermissing en/of zoekraken te voorkomen; 

b.  Tijdens verblijf van de verzekerde zaken, is het risico van diefstal, vermissing en/of zoekraken
 uitsluitend gedekt indien aan het pand, de ruimte of het voertuig waarin de verzekerde zaken zich 
bevinden aantoonbare sporen van braak worden geconstateerd; 

c.  Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden ontstaan door diefstal van de verzekerde zaken uit
het voertuig, voorgevallen nadat men het voertuig heeft verlaten wegens beëindiging van zijn 
dagtaak. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien het voertuig zich bevindt in een behoorlijk 
afgesloten ruimte of is uitgerust met een alarminstallatie conform klasse 2 SCM-normen en deze is 
ingeschakeld; 

d.  Het risico van diefstal van de verzekerde zaken als gevolg van diefstal van het gehele voertuig is
gedekt; 

e.  Ingeval de verzekerde zaken uit handen zijn gegeven aan een beroepsvervoerder is het risico van
diefstal, vermissing en/of  zoekraken zonder sporen van braak gedekt; 

f.  Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden die het gevolg is van onverklaarbaar verlies of
 onverklaarbare verdwijning (zoals bij inventarisatie kan worden opgemerkt). 

2.4 Onder schade in de zin van deze rubriek wordt niet verstaan de (extra) productiekosten die  door 
verzekeringnemer gemaakt worden als gevolg van materiële beschadiging of verlies van apparatuur 
(verzekerbaar onder rubriek 2 of 2+). 
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2.5 Op eigen gebrek in de zin van artikel 7:951 BW zullen verzekeraars zich niet beroepen. 
 Uitgesloten van de dekking blijft echter: 

- de esthetische schade zoals: krassen, schrammen en deuken voor zover deze schade is   
  ontstaan door de gewone werking, het normale gebruik of vervoer van deze zaken; 
 - de schade die onmiddellijk voor de gebeurtenis reeds bestond. 

 
 
Artikel 3 SPECIALE VERPLICHTINGEN. 
 
3.1 Claimvolgorde 
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2. is de eigenaar verplicht de schade eerst in te dienen bij 

verzekeraar(s) van de eigen verzekering voor deze zaken; 
 2. Verzekeringnemer is verplicht deze schade eerst in te dienen bij de verzekeraar(s) van de eigen 

(bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering. Bij een claim onder deze verzekering dient 
verzekeringnemer schriftelijk aan te tonen dat de geclaimde schade niet of niet volledig door de 
verzekeraar(s) van de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering is of wordt vergoed; 

 3. Verzekeringnemer claimt de schade onder deze verzekering met overlegging van de hierboven 
vermelde informatie. 

 
 
Artikel 4 UITSLUITINGEN. 
 
Uitgesloten van deze verzekering is schade die: 
 
4.1 het gevolg is van het niet (volledig) voldoen aan de in artikel 3 (en eventueel in de polis) gestelde 

verplichtingen. In geval van schade dient verzekerde aan te tonen dat aan deze verplichtingen is 
voldaan. 

 
4.2 het gevolg is van gebrekkige of ondeskundige restauratie, reparatie, bewerking of reiniging (niet zijnde 

huishoudelijke schoonmaakwerkzaamheden). 
 
4.3 Het gevolg is van schimmel, roestvorming, corrosie, oxidatie of bestaande uit normale slijtage of door 

enig geleidelijk werkende invloed welke bederf en als gevolg daarvan waardevermindering doet 
ontstaan (zoals de werking van licht of chemische, klimatologische of atmosferische factoren). 

 
4.4 het gevolg is van regen, (natte) sneeuw, hagel, smeltwater, vorst of wind aan buiten opgeslagen zaken. 
 
4.5 het gevolg is van ongedierte. 
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CLAUSULE voor GELD 
(DSV/PROD/CL7/2010)

Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 

Voor de omschrijving van de vetgedrukte begrippen in deze clausule verwijzen wij u naar artikel 1 van de 
Algemene Voorwaarden voor Productieverzekering DSV/PROD2010. 

1.1 Geld 
Geld en geldswaardig papier (waaronder begrepen cheques, betaalkaarten, betaalpassen, chipkaarten, 

credit cards e.d.) 

Artikel 2 OMVANG VAN DE DEKKING. 

2.1 Deze verzekering biedt dekking voor schade die verzekeringnemer lijdt in de verzekeringstermijn als 
gevolg van  materiële beschadiging of verlies van geld bij verzekerde in gebruik voor het maken van de 
verzekerde productie als gevolg  van een van buiten komend onheil. 

2.2 Diefstal van geld is uitsluitend verzekerd indien er aantoonbare sporen van braak zijn geconstateerd of 
er sprake is van gewelddadige beroving, zakkenrollen of misleiding. 

2.3 Onder schade in de zin van deze rubriek wordt niet verstaan de (extra) productiekosten die  door 
verzekeringnemer gemaakt worden als gevolg van materiële beschadiging of verlies van geld. 

2.4 Op eigen gebrek in de zin van artikel 7:951 BW zullen verzekeraars zich niet beroepen. 
Uitgesloten van de dekking blijft echter, de schade die onmiddellijk voor de gebeurtenis reeds bestond. 

Artikel 3 SPECIALE VERPLICHTINGEN. 

3.1 Op de man dragen en/of kluis. 
Verzekerde is verplicht het geld altijd op de man te dragen. Indien mogelijk dient verzekerde de totale 
hoeveelheid geld zo veel mogelijk evenredig te verdelen onder de andere bij de productie betrokken 
personen met een maximum van vier. Indien het geld niet op de man gedragen wordt dient het geld 
opgeslagen te worden in een daartoe geschikte kluis. 

Artikel 4 UITSLUITINGEN. 

Uitgesloten van deze verzekering is schade die: 

4.1 het gevolg is van het niet (volledig) voldoen aan de in artikel 3 (en eventueel in de polis) gestelde 
verplichtingen. In geval van schade dient verzekerde aan te tonen dat aan deze verplichtingen is 
voldaan. 

4.2 het gevolg is van regen, (natte) sneeuw, hagel, smeltwater, vorst of wind. 

4.3 het gevolg is van ongedierte. 

4.4 het gevolg is van onverklaarbaar verlies of onverklaarbare verdwijning (zoals bij inventarisatie kan 
worden opgemerkt). 
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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PRODUCTIEVERZEKERING DSV/PROD2010 

Van deze algemene voorwaarden kan worden afgeweken waarbij de navolgende 
voorrangsregels gelden: 

1. polistekst, gaat voor;
2. aanvullende c.q. bijzondere voorwaarden, gaan voor;
3. clausules gaan voor;
4. algemene voorwaarden.

Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, 
indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van 
een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat 
daaruit voor verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog 
zou ontstaan. 

Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 

In deze polis wordt verstaan onder: 

1.1 Verzekeringnemer 
de natuurlijke of rechtspersoon die de verzekering is aangegaan. 

1.2 Verzekerde 
- verzekeringnemer; 
- de natuurlijke of rechtspersoon die als zodanig in de polis is vermeld. 

1.3 Verzekeraars 
zij die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor het door of namens hem getekende 
aandeel. 

1.4 DSV Assurantiegroep B.V. 
de registermakelaar die heeft bemiddeld bij de totstandkoming van deze verzekering. 

1.5 Productie 
een Film-, Video-, of andere audiovisuele productie of evenement zoals nader in de polis 
omschreven. 

1.6 Productiekosten 
 alle kosten, met uitzondering van de premie voor deze verzekering, die betrekking hebben op de 
in de polis vermelde productie inclusief imaginaire winst tot maximaal 20% van de totale 
productiekosten en overige opslagen indien en voorzover deze kosten in het budget zijn 
opgenomen ten tijde van het aanmelden van de productie. 
 Kosten waarvoor een facultatieve uitzonderingsregel kan gelden zijn: ontwikkeling, rechten en 
royalties, script en scenario, producersfee, en overhead. 

1.7 Gebeurtenis 
een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen tengevolge waarvan schade is 
ontstaan. 

1.8 Opnameperiode 
de periode vanaf de eerste opnamedag tot en met de laatste opnamedag. 

1.9 Postproductieperiode 
de periode vanaf aanvang nabewerking tot en met het moment dat de nabewerking is voltooid en 
er een duplicaat is gemaakt. 

1.10 Verzekeringstermijn 
de periode zoals in de polis omschreven. 
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1.11 Opnamemateriaal 
 film- en/of video- en/of fotomateriaal zoals: onbelicht (film-) negatief in voorraad, videobanden in 
 voorraad, geluidsbanden in voorraad, belicht (film-) negatief (al dan niet ontwikkeld),  opgenomen 
 videobanden, digitale beeld- en geluidsdragers, opgenomen geluidsbanden, positieven, 
internegatieven,  interpositieven, werkkopieën, snijkopieën, finegrainkopieën, dia’s, cels, story 
boards, tekeningen,  grafisch materiaal en artistiek werk, data, floppydisks, compactdiscs, 
harddiscs en andere digitale informatiedragers voor computers, software en aanverwante 
materialen om computerbeelden te maken. 

1.12 Ongeval 
 een plotseling van buiten komend onvrijwillig op het lichaam inwerkend geweld, dat rechtstreeks 
 en zonder medewerking van andere oorzaken, medisch vast te stellen lichamelijk letsel 
 veroorzaakt. 

1.13 Ziekte 
een door een arts, niet zijnde huisarts van verzekerde, vast te stellen gesteldheid waardoor 
verzekerde niet in staat is tot het verrichten van zijn beroepsarbeid. Een levensbedreigende 
familie-omstandigheid van de: partner, (schoon-) ouders, kinderen, (schoon-) zussen, broers en 
zwagers wordt hiermee gelijkgesteld. 

1.14 Ontvoering 
een onvrijwillige vrijheidsberoving. 

1.15 Rouw 
een naar redelijkheid vast te stellen emotioneel leed als gevolg van het overlijden van de: 
partner, (schoon-, groot-) ouders, (klein-) kinderen, (schoon-) zussen, broers en zwagers. 

1.16 Uitval 
een omstandigheid als gevolg waarvan een verzekerde persoon geen werkzaamheden kan 
verrichten. 

1.17 Stop date 
een datum waarna een persoon niet meer beschikbaar is om werkzaamheden verrichten. 

1.18 Bereddingskosten 
 kosten en op geld waardeerbare opofferingen verbonden aan maatregelen, die door of namens 
verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het ophanden zijn van  de 
verwezenlijking van het verzekerde gevaar/gebeurtenis te voorkomen of om schade als gevolg 
van de verwezenlijking van het risico te beperken. 

1.19 Opruimingskosten 
de kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van de verzekerde 
zaken, voor zover deze verzekering dekking biedt voor schade aan deze verzekerde zaken. 

1.20 Nieuwwaarde 
het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. 

1.21 Vervangingswaarde 
het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom 
gelijkwaardige zaken. 
Als er geen vervangingsmarkt bestaat dan wordt aangehouden de hoogste uitkomst van: 
- de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor technische veroudering of 
- de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor economische veroudering. 
Daarbij rekening houdende met de staat van onderhoud van de zaak.  
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1.22 Getaxeerde waarde 
het verzekerde bedrag van de verzekerde zaak wordt, met wederzijds goedvinden, geacht de 
waarde te zijn alsof deze door een deskundige is getaxeerd. 

1.23 Verzekeringsgebied 
Nederland alsmede de in de polis vermelde gebieden. 

1.24 Verzekerd bedrag 
het in de polis per verzekerde rubriek vermelde verzekerde bedrag. 

1.25 Herinvestering 
het aanwenden van de schade-uitkering voor herstel, en/of aanschaf van zaken. 

1.26 Premie 
onder premie wordt mede verstaan de met de verzekering verband houdende overige 
 verschuldigde bedragen. 

1.27 Europa 
Onder Europa wordt in dit verband verstaan: 
De landen van de Europese Unie, Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Azoren, Bosnië en 
Herzegovina, Georgië, Canarische eilanden, IJsland, Kanaaleilanden, Kosovo, Kroatië, 
 Liechtenstein, Voormalig Joegoslavische Republiek Macedonië, het eiland Man, Moldavië, 
 Monaco, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, Rusland (westelijke deel tot en met het federale 
district Oeral), San Marino, Servië, Turkije, Staat Vaticaanstad, Wit Rusland,  Zwitserland en de 
landen om de Middellandse Zee. 

1.28 Coverbepaling 
Aan deze verzekering ligt mede ten grondslag een coverovereenkomst tussen verzekeraars en 
DSV Assurantiegroep B.V. Verlenging na een intermediairswijziging is uitsluitend mogelijk op 
nader vast te stellen premie en voorwaarden. 

Artikel 2 OMVANG VAN DE DEKKING. 

Deze verzekering biedt dekking voor de in de polis vermelde verzekerde rubrieken. De omvang van de 
dekking van deze rubrieken wordt nader bepaald in de op de polis vermelde clausulebladen. 

Artikel 3 ALGEMENE UITSLUITINGEN. 

3.1 Molest 
Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door of ontstaan uit molest: 

- gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere daarmee vergelijkbare partijen elkaar, of 
de één de ander, met militaire machtsmiddelen bestrijden; 

- het gewapend optreden van militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van
internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdrags 
Organisatie of de West-Europese Unie wordt ook hieronder verstaan; 

- burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewapende strijd tussen inwoners van 
 dezelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat is betrokken; 

- opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat dat is gericht tegen het 
openbaar gezag; 

- binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op 
verschillende plaatsen binnen een staat voordoen; 

- oproer: een min of meer georganiseerde, plaatselijke gewelddadige beweging die is gericht 
tegen het openbaar gezag; 
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 - muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van een 

 gewapende macht die is gericht tegen het gezag waaronder zij zijn gesteld.  
 
3.2 Terrorisme 
 
3.2.1 De onderstaande terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor zover: 

er sprake is van andere dan in Nederland gelegen risico’s, vastgesteld op basis van artikel 1 lid 
1 sub p van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf 1993, en/of de verzekering is ondergebracht 
bij verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij 
voor Terrorismeschaden N.V. 
 

3.2.2 Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden en/of verliezen (en/of aansprakelijkheid 
daarvoor) veroorzaakt door of ontstaan uit “terrorisme” en/of “sabotage” met terroristisch 
oogmerk, alsmede het in dit verband kwaadwillig gebruiken van chemische en/of biologische 
stoffen. 

 
3.2.1 Voor de definitie van de genoemde begrippen wordt verwezen naar de door het Verbond van 

Verzekeraars in 1981 gedeponeerde teksten luidende: 
 

• Terrorisme: gewelddadige handelingen die worden begaan door een organisatie om 
indruk te  maken op de bevolking en om een klimaat van onzekerheid te scheppen; 

 
• Sabotage: kwaadwillige handelingen, niet begaan door de verzekerde zelf, die zijn gericht 

op verhinderen van normaal functioneren van een dienst of onderneming of het 
belemmeren van het verkeer. 

 
3.3  Atoomkernreacties, (Bio-)chemische wapens 
 
3.3.1 Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door, optredende bij of 

voortvloeiende uit: 
3.3.1.1 Atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie is te

verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting,kunstmatige 
en natuurlijke radioactiviteit. 
Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden,met 
dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen 
van radioactieve stoffen door de overheid moet zijn afgegeven. 
Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de
uitsluiting onverkort van kracht. 
Onder wet is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen zijnde de bijzondere 
wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie.  
Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet. 

3.3.1.2 Een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen. 
 
3.4 Opzet 

 In afwijking van het bepaalde in artikel 7:952 BW vergoedt de verzekeraar geen schade aan de 
verzekerde die de schade met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt. Wel gedekt is de 
schade van verzekerde voor door zijn ondergeschikte(n) en/of hulppersonen opzettelijk of door 
roekeloosheid veroorzaakte schade, mits verzekerde ter zake van de opzettelijk of door 
roekeloosheid veroorzaakte schade geen verwijt treft. Bij de toepassing van deze uitsluiting bij 
rechtspersonen zal slechts het opzet van de bestuurder in de zin van boek 2 Burgerlijk Wetboek 
worden beschouwd als opzet van de rechtspersoon; bij vennootschappen onder firma of 
commanditaire vennootschappen alleen het opzet van een beherend vennoot. 
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3.5 Fraude/oneerlijkheid/misdrijf 
Uitgesloten is schade veroorzaakt door frauduleus handelen, oneerlijkheid of enig misdrijf 
gepleegd door: 
- verzekerde; 
- derden aan wie zaken, die verzekerd zijn onder deze verzekering, zijn toevertrouwd. 

3.6 Overheidshandelen 
Overheidsingrijpen, waaronder tevens wordt verstaan verbeurdverklaring, vordering of confiscatie 
door enige wettig ingestelde overheid. Onder overheidshandelen wordt niet verstaan vernietiging 
van verzekerde zaken op last van de overheid indien deze vernietiging het noodzakelijk gevolg is 
van een onder deze verzekering gedekte gebeurtenis en heeft plaatsgevonden: 
- teneinde schade te voorkomen aan de verzekerde zaken; 
- teneinde schade te voorkomen aan naburige zaken van derden; 
- teneinde gevaar voor algemene veiligheid door de toestand van de verzekerde zaken te  

voorkomen. 

Artikel 4 VERGOEDINGEN BOVEN DE VERZEKERDE SOM. 

Indien niet of niet voldoende elders verzekerd geeft deze verzekering bij een schade door een gedekt 
gevaar/gebeurtenis en boven het verzekerde bedrag tot elders in de polis genoemde maxima recht op 
vergoeding van: 

4.1 Bereddingskosten 
zo nodig boven het per rubriek verzekerde bedrag tot maximaal het per rubriek verzekerde 
bedrag. 

4.2 Opruimingskosten 
tot maximaal € 15.000,00 per gebeurtenis of, indien dat meer blijkt te zijn tot maximaal 10% van 
de verzekerde som maar niet meer dan € 50.000,00. deze kosten zijn uitsluitend gedekt voor 
zover niet elders verzekerd onder een verzekering alsdan niet van oudere datum. 

4.3 Afmakingscourtage 
zijnde het bedrag dat bij schade door DSV Assurantiegroep B.V. aan verzekerde in rekening 
gebracht kan worden. Verzekeraars bieden derhalve dekking voor 101% van de door hen 
geaccepteerde verzekerde bedragen. 

4.4 Averij- grosse 
Vergoed wordt de bijdrage in averij-grosse, als vermeld in artikel 8:610 en 8:1020 Burgerlijk 
Wetboek waarmede de verzekerde zaken ingevolge de Nederlandse of een buitenlandse wet of 
bepalingen van het vervoercontract mochten worden belast. 

4.5 Aanvullende kosten: 
- kosten om de verzekerde zaak terug te krijgen indien deze door diefstal of anderszins is 
 verdwenen; 
- kosten van vervoer, bewaking en opslag; 
- ongeacht of de verzekerde zaak zelf is beschadigd geeft deze verzekering, zo nodig boven 

het verzekerde bedrag, recht op vergoeding van kosten om de zaak op de juiste plaats van 
bestemming te krijgen indien deze niet op de juiste plaats van bestemming is aangeleverd. 

Artikel 5 SCHADEMELDING EN VASTSTELLING VAN DE GROOTTE. 

5.1 Aanmelding 
Verzekerde is verplicht verzekeraars zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is kennis te geven van 
iedere gebeurtenis, waaruit voor verzekeraars een verplichting tot schadevergoeding kan 
ontstaan. 
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5.2 Schaderegeling 

5.2.1 De omvang van de schade wordt vastgesteld in overleg tussen verzekerde en verzekeraars via 
 de makelaar, dan wel door een namens verzekeraars door de makelaar te benoemen expert. 

5.2.2 Is de in artikel 5.2.1 bedoelde vaststelling niet mogelijk, dan wordt de schade vastgesteld door 
twee experts, een benoemd door verzekerde en een door verzekeraars. Indien deze experts het 
eens kunnen worden over de schadehoogte dan zijn beide partijen hieraan gebonden. Alvorens 
tot schadevaststelling over te gaan benoemen beide experts tezamen een derde expert, welke in 
geval er geen overeenstemming tussen de namens verzekerde en verzekeraars benoemde 
expert het schadebedrag bindend zal vaststellen, na beide experts te hebben geraadpleegd. Alle 
experts hebben het recht zich door andere deskundigen te laten bijstaan. 

5.2.3 Medewerking aan de omschreven gang van zaken houdt voor verzekeraars geen erkenning van 
vergoedingsplicht in. 

5.3 Medewerking 
Verzekerde en verzekeraars zijn verplicht de experts alle medewerking te geven die deze voor 
een juiste taakvervulling nodig oordelen, waaronder het ter inzage geven van de polis en andere 
administratieve gegevens, alsmede het verschaffen van inlichtingen omtrent oorzaak, toedracht 
en omvang van de schade. 

5.4 Schaderegelingskosten 
Alle kosten van experts en deskundigen komen voor rekening van verzekeraars, de kosten van 
de door verzekerde ingeschakelde expert en deskundigen zijn deze echter gemaximeerd tot de 
door verzekeraars gemaakte kosten. 

Artikel 6 SCHADE EN OMVANG VAN DE VERGOEDING. 

6.1 Schadevergoeding 
De verplichting van verzekeraars tot schade-uitkering bestaat uit: 

6.1.1 Opnamemateriaal & Extra productiekosten bij overige zaken & Afgelasting & 
 Uitval personen 
 Tot maximaal het per rubriek verzekerde bedrag, de noodzakelijke extra productiekosten of,
 indien de productie als gevolg van een onder een van de verzekerde rubrieken verzekerde 
 schade niet afgemaakt kan worden, de productiekosten die, op het tijdstip waarop is vastgesteld 
 dat de productie niet afgemaakt kan worden, reeds gemaakt of verschuldigd zijn. Verzekerde is 
 verplicht, indien de productie niet wordt afgemaakt, al het opnamemateriaal en rechten 
 voorafgaand aan de uitbetaling aan verzekeraars af te dragen. 
Voor zover bepaalde productiekosten (zoals overhead, producersfee etc,) tegen een vast 
percentage zijn meeverzekerd zullen deze op dezelfde wijze worden uitgekeerd over het 
schadebedrag. 
Indien bepaalde productiekosten, waarvoor conform artikel 1.6 een facultatieve 
uitzonderingsregel geldt, niet expliciet op het polisblad zijn meeverzekerd zullen zij niet voor 
vergoeding in aanmerking komen. 

6.1.2 Apparatuur & Rekwisieten/sets/garderobe 
Tot maximaal het per rubriek verzekerde bedrag: 
- de herstelkosten met een maximum van de hieronder vermelde waarde of indien herstel niet 
 mogelijk is: 
- voor zaken niet ouder dan vijf jaar de nieuwwaarde met een maximum van de getaxeerde 
 waarde. 
- voor zaken ouder dan vijf jaar de vervangingswaarde met een maximum van de getaxeerde 

waarde. 

6.1.3 Het bedrag van de vergoedingen boven de verzekerde som overeenkomstig artikel 4. 

6.2  De verplichting van verzekeraars tot schade-uitkering geldt tot ten hoogste het per rubriek 
verzekerde bedrag, met een maximum per verzekeringstermijn voor deze rubrieken tezamen van 
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de verzekerde productiekosten echter vermeerderd met het bedrag van de vergoedingen boven 
het verzekerde bedrag overeenkomstig artikel 4. 

6.3 Evenredigheidsbepaling 
 Schade-uitkering zoals vermeld in artikel 6.1.1 is slechts naar evenredigheid verschuldigd, indien  
 de verzekerde bedragen per rubriek lager zijn dan 80% van de werkelijke waarden van het 
 verzekerde belang van die verzekerde rubriek onmiddellijk voor de gebeurtenis. Vergoedingen uit 
 hoofde van artikel 4 worden echter volledig verleend tot de daarvoor verzekerde som. 

6.4 Premier risquebepaling 

6.4.1 Ten aanzien van de onder deze verzekering verleende dekkingen op basis van 'premier risque' 
(het bedrag dat in geval van schade of verlies maximaal wordt vergoed, ongeacht de werkelijke 
waarde van de verzekerde productie en/of zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis) geldt dat de 
in artikel 6.3 omschreven evenredigheidsbepaling niet van toepassing is.  

6.4.2 Indien een eigen risico van toepassing is, wordt het schadebedrag dat na aftrek van het 
toepasselijk eigen risico resteert, vergoed tot maximaal het premier risque bedrag. 

6.5  Elke verschuldigde schadevergoeding zal door verzekeraars worden voldaan binnen 4 weken na 
ontvangst van alle noodzakelijke gegevens. Verzekeraars zullen nooit eerder in verzuim zijn dan 
vanaf 4 weken na deze ontvangst. 

6.6 Indien een verzekerde een of meer in de polis opgenomen verplichtingen niet of niet volledig is 
nagekomen, kunnen verzekeraars de schade-uitkering verminderen met de schade die zij 
daardoor lijden. 

6.7.1 In afwijking van het bepaalde in art. 7:962 lid 1 BW nemen verzekeraars, indien 
verzekeringnemer dit verlangt, geen regres op de leverancier en/of derden behoudens die 
gevallen dat er sprake is van opzet of roekeloosheid. 

6.7.2 In afwijking van art.7:962 lid 3 tweede zin BW nemen verzekeraars geen regres op 
verzekeringnemer en/of verzekerde, tenzij verzekeringnemer en/of verzekerde de schade 
heeft/hebben veroorzaakt met opzet in de zin van de onderhavige verzekering. 

6.8 Ongeacht het uit te keren of uitgekeerde bedrag, behoudens na uitkering op basis van 
totaalverlies, zal deze verzekering gedurende de gehele verzekeringstermijn voor het volle 
verzekerde bedrag van de desbetreffende rubriek waaronder de uitkering plaatsvindt, van kracht 
blijven. 

Artikel 7 VERVAL VAN RECHTEN. 

Elk recht op schade-uitkering vervalt door: 

- verloop van één jaar na definitieve afwijzing van een schade tenzij inmiddels een rechtsvordering 
 ten opzichte van verzekeraars is ingesteld; 
- het (laten) verstrekken door een verzekerde van onjuiste gegevens bij een schade. 

Artikel 8 VERJARING 

Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie 
jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekerde met de opeisbaarheid daarvan 
bekend is geworden. 
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Artikel 9 ROERENDE ZAKEN VAN DERDEN 

Indien het verzekerde bedrag voor Apparatuur & Rekwisieten/sets/garderobe daarvoor ruimte biedt, 
dan zijn roerende zaken van derden meeverzekerd, althans indien en voor zover die zaken niet of niet 
voldoende elders zijn verzekerd. 

Artikel 10 ANDERE VERZEKERINGEN 

10.1 Verzekerde is verplicht opgave te doen van alle hem bekende overige verzekeringen die tijdens 
de gebeurtenis dekking boden tegen schade. 

10.2  Indien de verzekerde zaken eveneens zijn verzekerd op een daartoe speciaal afgesloten 
verzekering gaat deze speciale verzekering te allen tijde voor. Onder ‘speciaal afgesloten 
verzekering’ worden verstaan: kostbaarhedenverzekering, elektronicaverzekering, 
machinebreukverzekering. 

Artikel 11 PREMIE- EN SCHADEBETALING. 

11.1 Premiebetaling. 
11.1.1  DSV Assurantiegroep B.V. neemt op zich de premie als eigen schuld aan de verzekeraars te 

zullen voldoen op het moment dat deze krachtens de verzekeringsovereenkomst  
verschuldigd wordt door de verzekerde. Tenzij uitdrukkelijk anders is of wordt   
overeengekomen zal betaling van de premie door DSV Assurantiegroep B.V. plaats  
vinden door creditering van verzekeraars in rekening-courant voor de krachtens de  
verzekeringsovereenkomst door de verzekerde verschuldigde premie, op welk moment de 
verzekerde jegens verzekeraars zal zijn gekweten. 

11.1.2  Verzekerde is gehouden de premie aan DSV Assurantiegroep B.V. te vergoeden. Ingeval de 
verzekering via een tweede tussenpersoon is gesloten en de verzekerde aan deze tweede 
tussenpersoon heeft betaald, is de verzekerde door deze betaling tegenover  
DSV Assurantiegroep B.V. eerst gekweten, wanneer deze tweede tussenpersoon aan  
DSV Assurantiegroep B.V. de premie heeft vergoed. 

11.1.3 Onverminderd de aansprakelijkheid van verzekerde tot betaling van de verschuldigde premie 
aan DSV Assurantiegroep B.V, zal de verzekering slechts van kracht zijn voor de termijn  
waarvoor de premie aan DSV Assurantiegroep B.V. is betaald alsmede voor de termijn,  
waarvoor DSV Assurantiegroep B.V. verzekerde krediet heeft verleend. Verzekerde zal bij de 
interpretatie hiervan geacht worden krediet te hebben gehad, tot dat hem dit schriftelijk is  
opgezegd. 

11.1.4  Door het tot stand komen van de verzekering is DSV Assurantiegroep B.V. door verzekerde 
onherroepelijk gemachtigd verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen uit de  
verzekeringsovereenkomst te ontslaan indien de verzekerde of, in geval de verzekering via  
een tweede tussenpersoon is gesloten, deze tweede tussenpersoon nalaat de premie aan  
DSV Assurantiegroep B.V. te voldoen. DSV Assurantiegroep B.V. zal verzekeraars niet van 
hun verplichtingen ontslaan zonder verzekerde vooraf schriftelijk van zijn voornemen in  
kennis te hebben gesteld. 

11.2 Schadevergoeding en premierestituties 

11.2.1 Tenzij de rechthebbende anders wenst en dit vooraf schriftelijk aan verzekeraars heeft 
medegedeeld zal DSV Assurantiegroep B.V. verzekeraars in rekening-courant voor de 
verschuldigde schadevergoeding en premierestituties debiteren. 
Verzekeraars zullen daardoor zijn gekweten, zodra de schade-uitkering door de 
rechthebbende zal zijn ontvangen, respectievelijk met hem zal zijn verrekend in 
overeenstemming met de wet, dan wel met een tussen hem en DSV Assurantiegroep B.V. 
bestaande regeling. 
Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan DSV Assurantiegroep B.V. 
en deze in gebreke blijft om deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen 
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 verzekeraars de schadepenningen van DSV Assurantiegroep B.V. terugvorderen indien zij tot 
 hernieuwde betaling worden aangesproken door de rechthebbende. 
 Indien DSV Assurantiegroep B.V. de van de verzekeraars ontvangen schadepenningen heeft 
 doorbetaald aan de tweede tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor 
 doorbetaling zorg te dragen, zal DSV Assurantiegroep B.V. de schadepenningen van de 
 tweede tussenpersoon kunnen terugvorderen indien hij hetzij door de rechthebbende wordt 
 aangesproken tot rechtstreekse betaling, hetzij de verzekeraars die schadepenningen van 
 DSV Assurantiegroep B.V. terugvorderen, zoals in dit lid voorzien.  
 
11.2.2  DSV Assurantiegroep B.V. zal de schadevergoeding en premierestituties aan de 
 rechthebbende afdragen. DSV Assurantiegroep B.V. is evenwel tot niet meer gehouden dan 
 tot betaling van het saldo dat resteert na verrekening van deze schadevergoeding en 
 premierestituties met ten tijde van het ontstaan van de afdrachtverplichting al dan niet 
 opeisbare, doch reeds vaststaande vorderingen op verzekerde uit hoofde van welke 
 verzekering ook. 
 Deze verrekening zal evenwel niet plaatsvinden bij verzekeringen die aan order of toonder 
 zijn gesteld, tenzij de verzekeringnemer tot de uitkering is gerechtigd en bij verplichte 
 aansprakelijkheidsverzekeringen. Indien op het recht op uitkering een pandrecht rust als 
 bedoeld in artikel 3:229 BW, ofwel een voorrecht als bedoeld in artikel 3:283 BW, alsook in 
 geval van een onverplichte verzekering tegen aansprakelijkheid, zal de verrekening zich niet 
 verder uitstrekken dan tot hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is terzake van de 
 verzekering waarop de uitkering wordt gedaan.  
 
 
Artikel 12 TO FOLLOW. 
 
De op de assuradeurenverdeling vermelde volgverzekeraars zullen de bovenstaande verzekeraar 
(leader) in alles volgen. 
 
 
Artikel 13 MEDEDELINGEN. 
 
13.1  Alle mededelingen door verzekerde en verzekeraars kunnen rechtsgeldig worden gedaan aan

DSV Assurantiegroep B.V. 
 
13.2 Alle mededelingen door DSV Assurantiegroep B.V. kunnen rechtsgeldig aan het laatste aan 

hem bekend gemaakte adres van de op het polisblad vermelde verzekeringnemer geschieden. 
 
 
Artikel 14 BEGIN EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST. 
 
14.1 Begin en einde van de overeenkomst zijn beiden om 00.00 uur Nederlandse tijd. 
 
14.2 Deze verzekering is aangegaan voor de in de polis per verzekerde rubriek vermelde 

verzekeringstermijnen. 
 
14.3 Indien in de polis is bepaald dat deze verzekering doorlopend is afgesloten, geldt dat deze 

verzekering stilzwijgend met 12 maanden wordt verlengd tenzij de overeenkomst minstens  
60 dagen voor de contractsvervaldag schriftelijk door verzekerde of (een) verzekeraar(s) is 
opgezegd. 

 
14.4 Opzegging door verzekerde 

Verzekerde heeft het recht deze verzekering met een opzegtermijn van 60 dagen tussentijds 
schriftelijk op te zeggen: 

 
14.4.1 na een afwijzing van een schadevergoeding door verzekeraars mits deze opzegging schriftelijk  
 geschiedt binnen vier weken nadat verzekerde hiervan kennis heeft genomen; 
 
14.4.2 verzekerde niet akkoord gaat met een wijziging in voorwaarden en/of premie mits deze 

opzegging schriftelijk geschiedt binnen vier weken nadat verzekerde hiervan kennis heeft 
genomen; 
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14.4.3 bij beëindiging van het bedrijf van verzekerde. 
 
14.5 Opzegging door verzekeraar 
 De verzekeraar heeft het recht deze verzekering met een opzegtermijn van 60 dagen 
 tussentijds schriftelijk op te zeggen: 
 
14.5.1 na een afwijzing van een schadevergoeding door verzekeraars mits deze opzegging schriftelijk  
 geschiedt binnen vier weken; 
 
14.5.2 bij beëindiging van het bedrijf van verzekerde; 
 
14.5.3 bij faillissement van het bedrijf van verzekerde; 
 
14.5.4 bij verkoop en eigendomsoverdracht van het bedrijf van verzekerde; 
 
14.5.5 indien verzekerde de verplichtingen uit deze verzekering niet nakomt; 
 
14.5.6 indien het schadeverloop van dien aard is dat gebondenheid aan de verzekering niet meer van 

(de) verzekeraar(s) kan worden verlangd. Hieronder wordt verstaan dat frequentie en de 
hoogte van de schade-uitkeringen, waaronder medebegrepen kosten, sterk afwijken van de 
normale waarden. Een dergelijke opzegging heeft geen effect ten aanzien van producties, 
waarvan de verzekeringstermijn reeds een aanvang heeft genomen op het moment van het 
verstrijken van de opzegtermijn; 

 
14.5.7 als verzekeringnemer jegens (de) verzekeraar(s) heeft gehandeld met opzet hen te misleiden, 

kunnen verzekeraars de verzekering met onmiddellijke ingang opzeggen en zal geen 
premierestitutie verschuldigd zijn. 

 
14.6 Na uitkering op basis van totaal verlies 

Deze verzekering eindigt zodra de verzekeraar(s) een schade op basis van totaal verlies heeft/ 
hebben vergoed. In een dergelijk geval zal geen premierestitutie plaatsvinden. 

 
 
Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT. 
 
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 16 ONAFHANKELIJKE KLACHTENBEHANDELING. 
 
Klachten over deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan: 
 

- Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
 Postbus 93257 
 2509 AG Den Haag 

 
Artikel 17 GESCHILLEN. 
 
Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn in eerste aanleg onderworpen aan de uitspraak van 
de bevoegde rechter te Amsterdam. 
 
Artikel 18 REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS. 
 
De persoonsgegevens benodigd voor deze verzekering kunnen worden opgenomen in een door 
verzekeraars gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van 
toepassing. 
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