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3.2 Voorrisico
Tenzij uitdrukkelijk uitgesloten zijn meeverzekerd 
aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een
handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de 
ingangsdatum van de verzekering.

3.3 Namelding
Aanspraken of omstandigheden, die voortvloeien uit 
een handelen of nalaten dat heeft plaats gevonden 
tijdens de geldigheidsduur van de verzekering, kunnen 
tot maximaal 1 jaar na de beëindigingsdatum van de 
verzekering worden gemeld (met inachtneming van 
het in Hoofdstuk ‘‘Schade’’ van de Polisvoorwaarden 
bepaalde).

Artikel 4 Samenloop van verzekeringen

Indien blijkt dat de door deze verzekering gedekte 
schade op (een) andere verzekering(en) is gedekt 
of daarop zou zijn gedekt, geldt de onderhavige 
verzekering als excedent van deze andere 
verzekering(en); uitgesloten blijft het eigen risico dat 
krachtens deze verzekering(en) wordt gelopen.

Artikel 5 Kosten van verweer en wettelijke rente

Verzekeraar vergoedt - ook boven de verzekerde som - 
in geval van een gedekte schade de kosten van: 
a. verweer, mits dat met instemming van verzekeraar 

wordt gevoerd, óók in een eventuele procedure die 
een benadeelde tegen een verzekerde aanhangig 
heeft gemaakt;

b. rechtsbijstand, mits die op verzoek van verzekeraar 
wordt verleend in een tegen een verzekerde 
aanhangig gemaakte tucht- of strafrechtelijke 
procedure.

Artikel 6 Schade

Verzekeraar heeft het recht benadeelden rechtstreeks 
schadeloos te stellen.

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 Schadebegrip

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de 
verzekerden voor schade aan personen en schade aan 
zaken.

1.1 Schade aan personen
Letsel of benadeling van de gezondheid van personen, al 
of niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de 
schade die daaruit voortvloeit.

1.2 Schade aan zaken
Beschadiging, vernietiging en verdwijning, maar ook 
verontreiniging of vuil worden, van zaken van anderen 
dan verzekeringnemer, met inbegrip van de schade die 
daaruit voortvloeit.

Artikel 2 Aanspraak / omstandigheid

2.1 Aanspraak
Vordering tot vergoeding van schade voortvloeiend uit 
een handelen of nalaten ingesteld tegen verzekerde(n).
Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden 
ingesteld, die met elkaar verband houden of uit elkaar 
voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd en 
worden geacht bij verzekeraar te zijn aangemeld op het 
moment dat de eerste aanspraak is aangemeld.

2.2 Omstandigheid
Feiten die voortvloeien uit of verband houden met 
bepaalde handelingen of nalatigheden waaruit een reële
dreiging tot een aanspraak kan worden afgeleid.

2.3 Handelen of nalaten
Een gedraging waaruit een aanspraak voortvloeit. 
Met een handelen of nalaten wordt gelijk gesteld 
een schadevoorval waarvoor een verzekerde wordt 
aangesproken uitsluitend omdat hij een bepaalde 
hoedanigheid bezit. 

Artikel 3 Geldigheidsduur

3.1 Geldigheidsduur
De geldigheidsduur van de verzekering is de periode 
vanaf de datum van ingang tot de beëindigingsdatum 
van de verzekering.
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Artikel 11 Geleverde zaken/Verrichte 
werkzaamheden

Niet gedekt is, ongeacht wie de schade heeft geleden, 
de aansprakelijkheid voor:
a. schade aan zaken die door of onder 

verantwoordelijkheid van verzekeringnemer zijn 
geleverd;

b. schade en kosten die verband houden met het 
terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van 
de zaken die door of onder verantwoordelijkheid van 
verzekeringnemer zijn geleverd;

c. schade en kosten die verband houden met 
het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten 
van de werkzaamheden die door of onder 
verantwoordelijkheid van verzekeringnemer zijn 
verricht.

Artikel 12 Milieuverontreiniging

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade:
a. in verband met een milieuaantasting, tenzij deze 

milieuaantasting een plotselinge gebeurtenis is en 
deze gebeurtenis niet het rechtstreeks gevolg is van 
een langzaam (in)werkend proces;

b. aan zaken in verband met een aantasting van de 
bodem, het oppervlakte water of enig(e) al dan niet 
ondergronds(e) water(gang).

Artikel 13 Bijzondere bedingen

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voortvloeiende uit 
een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings-  
of soortgelijk beding, behalve indien en voor zover 
aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder deze
bedingen.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 7 Verzekerden

De verzekerden zijn:
a. de verzekeringnemer in de op het polisblad 

omschreven hoedanigheid;
b. de ondergeschikten van de verzekeringnemer ten 

aanzien van de werkzaamheden die zij voor hem 
verrichten;

c. de bestuursleden van de verzekeringnemer, 
handelend als zodanig;

d. de vrijwillige medewerkers van verzekeringnemer, 
echter alleen wanneer zij ten behoeve van hem 
activiteiten verrichten, indien en voor zover hun 
aansprakelijkheid niet elders is verzekerd.

Artikel 8 Geldigheidsgebied

Het geldigheidsgebied van deze verzekering is Europa.

Artikel 9 Motorrijtuigen / (lucht)vaartuigen

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade, 
toegebracht met of door een motorrijtuig, een 
luchtvaartuig of gemotoriseerd vaartuig.

Artikel 10 Zaken onder opzicht 

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade 
aan zaken, veroorzaakt gedurende de tijd, dat een 
verzekerde of iemand namens hem deze zaken in 
beheer, ter bewaring, in huur, in gebruik, ten vervoer, 
ter bewerking, ter behandeling of om een andere reden 
onder zich had.

Deze uitsluiting geldt niet voor:
a. de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die 

een verzekerde anders dan als huurder, pachter, 
lessee, bruiklener of bewaarnemer onder zich 
heeft, voor zover de schade is vergoed door een 
brandverzekeraar die de Bedrijfsregeling Brandregres 
naleeft;

b. de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van 
een ondergeschikte voor wie verzekeringnemer als 
werkgever aansprakelijk is, met uitzondering van 
schade aan motorrijtuigen.
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