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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EQUIPMENTVERZEKERING 

 
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 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 
 

1.2 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. 
 

1.3 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. 
 

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

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

1.6 Eigen risico 
Het op de polis per rubriek vermelde bedrag. 
De eigen risico’s van de verschillende rubrieken, behoudens rubriek 6 Smartphones/tablets, zullen 
nimmer cumuleren. 
 

1.7 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. 
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1.8 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 een 
productie. 
 

1.9 Gebeurtenis 
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen ten gevolge waarvan schade is 
ontstaan. 
 

1.10 Gebouw 
Een onroerende zaak met al wat daartoe bestemd is dan wel volgens verkeersopvatting daarvan deel 
uitmaakt. In de omschrijving zijn alle bouwsels begrepen, die naar hun aard en inrichting bestemd zijn 
om duurzaam ter plaatse te blijven. 
 

1.11 Getaxeerde waarde (partijentaxatie) 
a. Het verzekerde bedrag van de verzekerde zaak wordt, met wederzijds goedvinden, geacht de 

waarde te zijn alsof deze door een deskundige is getaxeerd; 
b. Bij het ontbreken van een specificatie of waarderegistratie, zal een expert in geval van schade de 

waarde van de verloren of beschadigde zaken in overleg met verzekerde vaststellen. De regeling 
zoals onder lid a. is dan van toepassing. 
 

1.12 Inbraak 
Inbraak, diefstal of poging daartoe, waarbij de dader het gebouw, ruimte of voertuig, waarin zich de 
verzekerde zaken bevinden, is binnengedrongen of getracht heeft binnen te dringen, door middel van 
braak van buitenaf aan bedoelde ruimte, voertuig of gebouw of een daarmee binnenshuis 
gemeenschap hebbend gebouw. Als in het gebouw meerdere bedrijven, instellingen e.d. zijn gevestigd 
dan is aan het hierboven gestelde voldaan indien de dader het bij verzekerde in gebruik zijnde 
perceelsgedeelte door middel van braak is binnengedrongen of getracht heeft binnen te dringen. 
 

1.13 Oorlogsmolest 
Buitengewone omstandigheden als gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, 
oproer en muiterij. Deze zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen 
onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter 
griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag is gedeponeerd en die als zodanig deel uitmaakt 
van deze verzekering. 
 

1.14 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. 
 

1.15 Premie 
Onder premie wordt mede verstaan de met de verzekering verband houdende overige  verschuldigde 
bedragen. 
 

1.16 Premier risque 
In geval van schade of verlies wordt maximaal het als premier risque op het polisblad vermelde 
verzekerde bedrag vergoed, ongeacht de werkelijke waarde van de verzekerde zaken (of belangen) 
onmiddellijk voor de gebeurtenis. 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. 
 

1.17 Productie 
Een Film-, Video-, of andere audiovisuele productie of evenement. 
 

1.18 Rekwisieten/props  
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 een productie.  
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1.19 Reportagewagens 
Mobiele faciliteiten zoals: reportagewagens, regiewagens, meercamerawagens, materiaalwagens, 
satellietwagens, aggregaten en andere voertuigen of aanhangwagens die benodigd zijn of gebruikt 
(gaan) worden voor de realisatie van een productie. 
 

1.20 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 een productie. 
 

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

1.22 Verzekerd bedrag 
Het in de polis per verzekerde rubriek vermelde verzekerde bedrag. 
 

1.23 Verzekerde 
●  Verzekeringnemer; 
● of die het anders geheel of ten dele zoude mogen aangaan, zowel voor eigen rekening als voor die 

van derden, met of zonder lastgeving. 
 

1.24 Verzekerde zaken 
De op de polis vermelde zaken, inclusief alle eventueel daarbij behorende zaken, onderverdeeld in de 
navolgende rubrieken: 
1. Apparatuur in eigendom conform opgave van verzekeringnemer; 
2. Apparatuur in eigendom conform deskundigentaxatie; 
3. Het casco en inrichting etc. niets uitgezonderd van reportagewagens; 
4. Apparatuur als premier risque niet in  eigendom en waarbij verzekeringnemer een zakelijk of ander 

belang heeft als excedent op het bepaalde in artikel 2.10; 
5. Rekwisieten, props, sets, decors & garderobe (RSG) als premier risque in eigendom of niet in 

eigendom en waarbij verzekeringnemer een zakelijk of ander belang heeft; 
6. Smartphones/tablets conform opgave van verzekeringnemer; 
7. Huurkosten van vervangende zaken. 
 

1.25 Verzekeringnemer  
De natuurlijke of rechtspersoon die de verzekering is aangegaan. 
 

1.26 Verzekeringsgebied 
Deze verzekering is van kracht gedurende transport, verblijf en gebruik, onverschillig waar in de 
Benelux alsmede in de in de polis vermelde gebieden. 
Indien de verzekerde zaken zich, voor een onder deze verzekering gedekte schade, voor reparatie 
buiten het op de polis vermelde verzekeringsgebied bevinden blijft de dekking, inclusief het transport 
naar en van de locatie waar de reparatie wordt uitgevoerd, onverminderd van kracht. 
 

1.27 Verzekeringstermijn 
De periode zoals in de polis omschreven. 

 
 

Artikel 2 OMVANG VAN DE DEKKING 

 
2.1. All risks 

Deze verzekering biedt dekking voor schade die verzekeringnemer lijdt in de  verzekeringstermijn als 
gevolg van materiële beschadiging of verlies van de verzekerde zaken onverschillig door welke oorzaak 
ontstaan. 
 

2.2. Eigen gebrek 
Deze verzekering dekt mede de schade welke een gevolg is van een oorzaak als vermeld in artikel 
7:951 BW. Ten aanzien van zaken die niet ouder zijn dan 6 jaar geldt dat de schade bestaande uit de 
aard of een gebrek eveneens is verzekerd. 
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2.3. Verhuur 
Deze verzekering dekt, voor zover dit uit de aanvraag blijkt en door verzekeraars is beoordeeld en 
geaccepteerd, eveneens het risico van verhuur. Schade ontstaan tijdens onderverhuur wordt niet door 
deze verzekering vergoed, tenzij deze onderverhuur plaatsvindt aan een professioneel collega 
verhuurbedrijf. In die gevallen gelden de bepalingen en verplichtingen uit dit artikel ook voor dit collega 
verhuurbedrijf. 
Verzekerde is op straffe van verlies van alle rechten uit deze verzekeringsovereenkomst verplicht: 
● de identiteit van de huurder te controleren en een kopie van 2 identiteitsbewijzen waarvan 

minimaal 1 paspoort of identiteitskaart te archiveren in haar administratie (een kopie van een 
bankafschrift niet ouder dan 14 dagen bij het afsluiten van de huurovereenkomst wordt eveneens 
als legitimatiebewijs gezien); 

● een kopie van de door beide partijen ondertekende huurovereenkomst te  archiveren in haar 
administratie; 

Verzekeraars hebben in geval van schade recht op inzage in deze administratie. 
 
2.4. 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; 

b1. Tijdens verblijf van de verzekerde zaken bij fysieke aanwezigheid van verzekerde is het risico van 
diefstal, vermissing en/of zoekraken uitsluitend verzekerd indien verzekerde de nodige zorg en 
zorgvuldigheid heeft betracht om diefstal, vermissing en/of zoekraken te voorkomen; 

b2. Tijdens verblijf van de verzekerde zaken bij fysieke afwezigheid van verzekerde is het risico van 
diefstal, vermissing en/of zoekraken uitsluitend verzekerd indien er sprake is van inbraak; 

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 deugdelijk 
afgesloten ruimte of minimaal is uitgerust met een alarmsysteem (voorheen klasse 2 Kiwa SCM-
normen) en deze is ingeschakeld; 

d. Het risico van diefstal van de verzekerde zaken als gevolg van diefstal van het gehele voertuig is 
verzekerd. Na beëindiging van de dagtaak is deze dekking uitsluitend van kracht indien het 
voertuig zich bevindt in een deugdelijk afgesloten ruimte of minimaal is uitgerust met een 
alarmsysteem (voorheen conform klasse 2 Kiwa SCM-normen) en deze is ingeschakeld;  

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. 
 

2.5. Reportagewagens 
1. Indien verzekerde in geval van een schade, ongeacht of de verzekerde zaken zelf zijn beschadigd 

of verloren zijn gegaan, genoodzaakt is een nieuw vervoermiddel, waaronder mede begrepen 
aanhangwagens, in te richten worden eveneens vergoed de kosten voor: 
a. ontwerp, ontwikkeling etc; 
b. aanpassingen aan en inrichting van het voertuig; 
c. installatie, testen etc. van elektronische apparatuur. 
Onder kosten wordt in dit verband verstaan alle kosten niets uitgezonderd zoals: kosten van 
materialen, advieskosten, arbeidskosten, transportkosten etc. Deze kosten maken deel uit van het 
verzekerde bedrag en zullen derhalve niet boven het verzekerde bedrag worden vergoed. 

2. Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden: 
a. aan luchtbanden tenzij er eveneens andere schade aan het voertuig is ontstaan door dezelfde 

gebeurtenis; 
b. wanneer de bestuurder van het voertuig: 

● niet in het bezit is van een geldig en voor het voertuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, of 
● op grond van een ontzegging of een vonnis niet tot het besturen van het voertuig bevoegd 

is; 
c. wanneer met het voertuig wordt deelgenomen aan: 

● een snelheidswedstrijd of –rit; 
● een behendigheids- of regelmatigheidswedstrijd of –rit, die niet geheel binnen Nederland 

plaatsvindt; 
d. ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende 

drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat het besturen van het 
motorrijtuig hem door de wet of overheid is of zou zijn verboden. De verzekering geeft ook geen 
dekking als de bestuurder zijn medewerking aan een ademtest, urinetest of bloedproef heeft 
geweigerd. Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekeringnemer, indien hij aantoont, dat de 
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desbetreffende omstandigheid zich buiten zijn weten of tegen zijn wil heeft voorgedaan en dat 
hem redelijkerwijs niets valt te verwijten; 

de uitsluitingen b t/m d gelden niet voor de door de ondergeschikte(n) van verzekerde veroorzaakte 
schade, mits verzekerde ter zake van de veroorzaakte schade geen verwijt treft. Voor de 
toepassing van deze uitsluiting bij rechtspersonen zal slechts 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 de opzet van een 
beherend vennoot. 

 
2.6. Huurkosten vervangende zaken 

Ten aanzien van rubriek 7 (huurkosten vervangende zaken) wordt nader bepaald dat deze kosten 
uitsluitend worden vergoed voor zover de schade gedekt en meeverzekerd is onder de rubrieken voor de 
materiële schade (sub 1, 2, 3, 4, 5 & 6). Ten aanzien van rubriek 3 (reportagewagens) wordt aanvullend 
bepaald dat de huurkosten van een vervangende reportagewagen eveneens worden vergoed indien de 
verzekerde zaken zelf niet zijn beschadigd of verloren zijn gegaan. 

 
2.7. Onderwaterapparatuur en apparatuur voor luchtopnamen 

Ten aanzien van rubriek 1, 2 en 4 (Apparatuur) wordt nader bepaald dat: 
a. Onderwaterapparatuur: 

voor schade aan onderwaterapparatuur verzekeringnemer verplicht is: 
● de apparatuur of draagaccessoire daarvan (aan boord van een vaartuig) deugdelijk te 

zekeren; 
● gebruik te maken van speciaal daartoe geschikte onderwaterbehuizing en zich vooraf te 

vergewissen van de juiste werking hiervan; 
Uitgesloten blijft schade welke het gevolg is van het niet nakomen van deze verplichtingen. 

b. Drones: 
Ten aanzien van het vliegrisico wordt nader bepaald dat deze verzekering uitsluitend dekking biedt 
voor zover de werkzaamheden en/of activiteiten worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde 
deskundige. Deze werkzaamheden dienen conform alle regelgeving, geldende richtlijnen en met 
de daartoe benodigde vergunningen te worden uitgevoerd. 
Deskundig is iemand die voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden de hiervoor benodigde 
opleiding met goed gevolg heeft afgerond zoals dat voor de desbetreffende branche algemeen 
erkend en/of gebruikelijk is. 
Verzekeringnemer is verplicht te controleren (of daarvoor zorg te dragen middels duidelijke 
instructies) of de benodigde vergunningen en verzekeringen (van/door de eigenaar) verkregen zijn 
en dient hiervan een afschrift te kunnen overleggen aan verzekeraars. 
De drone zelf wordt in dit verband niet als apparatuur aangemerkt en derhalve is materiële 
beschadiging of verlies van de drone zelf niet verzekerd. 

 
2.8. Rekwisieten, sets en garderobe 

Ten aanzien van rubriek 5 RSG wordt nader bepaald dat: 
a. Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden veroorzaakt  door: 

● normale slijtage; 
● transpiratie; 
● make up; 
● het uitscheuren van kleding (zgn. tornschade); 
● geleidelijk werkende weersinvloeden. Hieronder worden niet verstaan atmosferische of 

klimatologische invloeden waaraan een verzekerde zaak tijdens een reis wordt blootgesteld; 
b. Ten aanzien van schade aan motorrijtuigen (w.o. aanhangwagens zoals caravans), (lucht-) 

vaartuigen uitgesloten blijft de schade die veroorzaakt is tijdens of als gevolg van het 
voortbewegen op eigen kracht.  
Facultatieve verzekering van deze risico’s is mogelijk na overleg met en goedkeuring van 
verzekeraars; 

c. Uitgesloten is schade aan caravans, tenten, kampeerauto’s e.d. voor zover deze voor 
kampeerdoeleinden worden gebruikt. 

 
2.9. Stellenclausule 

Indien in geval van verlies of onherstelbare schade aan de camera blijkt dat lenzen, statieven of andere 
toebehoren niet meer toepasbaar zijn dan wel gemonteerd kunnen worden aan een vervangende 
camera dan zullen onder deze verzekering eveneens deze toebehoren voor vergoeding in aanmerking 
komen voor zover: 
a. Het type camera niet meer (nieuw) verkrijgbaar is dan wel niet meer wordt gefabriceerd; 
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b. Er geen andere vergelijkbare (nieuwe) camera (ongeacht merk / type) verkrijgbaar is waarop de 
aanwezige lenzen gemonteerd kunnen worden. 

De schadevergoeding vindt plaats onder aftrek van de restantwaarde van de lenzen (aldus vast te 
stellen door een expert of andere deskundige). 
 

2.10. Automatische dekking 
Hierbij wordt overeengekomen, dat zowel de waardestijging als nieuwe zaken en uitbreiding van 
bestaande zaken automatisch worden medeverzekerd boven de gedocumenteerde verzekerde som en 
wel op navolgende voorwaarden: 
 

2.10.1. Partijentaxatie;  
Deze verzekering dekt, voor zover de verzekerde bedragen niet door deskundigentaxatie zijn 
vastgesteld zoals hieronder vermeld onder sub 2, tevens zaken die gedurende het lopende 
verzekeringsjaar worden verkregen, gehuurd, geleend of anderszins bij verzekerde in beheer komende 
zaken, echter tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke totaal verzekerde bedrag. 
Zolang vervangingen en nieuw verworven zaken in een verzekeringsjaar binnen de 20% van het totaal 
verzekerd bedrag blijven, dient verzekerde 1x per jaar, per de vervaldatum, een opgave (soort 
apparatuur, merk/type, serienummer en verzekerde waarde) te doen van alle zaken die op dat moment 
verzekerd zijn. 
In geval van schade dient de verzekerde aan te tonen dat de apparatuur die niet op de specificatie staat 
vermeld, verkregen is gedurende het dan lopende verzekeringsjaar. 
 

2.10.2. Deskundigentaxatie (7:951 BW) 
a. Vaststelling verzekerde sommen. 

Eenmaal per drie jaar worden de totaal verzekerde sommen vastgesteld op basis van het 
taxatierapport echter onverminderd het bepaalde in artikel 1.10. 

b. Tussentijdse aanpassing van de verzekerde som. 
1. De waardestijging per jaar kan maximaal 10% van de verzekerde som bedragen. Een eventuele 

stijging per jaar die deze 10% overtreft, dient direct door verzekerde te worden gemeld; 
2. Voor gedurende het lopende verzekeringsjaar verkregen, gehuurde, geleende of anderszins bij 

verzekerde in beheer komende zaken, geldt een automatische dekking van 10% van de 
verzekerde som per verzekeringsjaar. 

c.  Premievaststelling. 
De voorschotpremie zal opnieuw worden vastgesteld: 

1. indien de aanpassing wordt doorgevoerd op basis van de nieuwe taxatie, na drie jaar, na 
ontvangst van het nieuwe taxatierapport; 

2. indien een tussentijdse verhoging wordt doorgevoerd, dan zal deze per de eerstkomende 
vervaldatum in rekening worden gebracht. 

d. Naverrekening. 
Indien de nieuwe jaarpremie, zoals hierboven omschreven, is vastgesteld, zal de werkelijk 
verschuldigde premie over de afgelopen periode eveneens worden vastgesteld. Een eventuele 
suppletie- dan wel restitutiepremie zal worden afgerekend op basis van 50%. 

 
2.10.3. Tijdelijk vervangende zaken tijdens reparatie en onderhoud 

Deze verzekering biedt automatisch dekking tot ten hoogste het onder rubriek 1 en 2 verzekerde bedrag 
voor tijdelijk vervangende zaken indien de verzekerde zaken buiten gebruik zijn in verband met 
onderhoud, reparatie e.d. 

 

 

Artikel 3 UITSLUITINGEN 

 
3.1 Oorlogsmolest 

Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door of ontstaan uit oorlogsmolest. Deze 
uitsluiting geldt niet tijdens verblijf van de verzekerde zaken aan boord van een zeeschip of 
luchtvaartuig; 

3.1.1 Landoorlogsmolest 
Voor zover dit expliciet uit de polis blijkt is het risico van oorlogsmolest, tijdens verblijf van de 
verzekerde zaken niet aan boord van een zeeschip of luchtvaartuig, eveneens meeverzekerd tot 
maximaal het verzekerd bedrag, met een maximum van € 90.000,00 per gebeurtenis. 
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3.2 Terrorisme 
3.2.1 Clausule Terrorismedekking 2007 (kunt u downloaden bij www.terrorismeverzekerd.nl) 
3.2.2 Aanvullende clausule bij "Clausuleblad terrorisme dekking bij de Nederlandse 

Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)" met betrekking tot niet in Nederland 
gelegen risico's. (versie januari 2007). 
In aanvulling op het "Clausuleblad terrorisme dekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij 
voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)" wordt hiermede aangetekend dat indien en voor zover onder deze 
polis (mede) verzekerd zijn risico's die overeenkomstig artikel 1:1 onder “staat waar het risico is 
gelegen” van de Wet op het financieel toezicht niet worden aangemerkt als in Nederland gelegen 
risico's, ten aanzien van deze risico's deze verzekering geen dekking biedt voor schade en/of verliezen 
(en/of aansprakelijkheid daarvoor) als gevolg van, veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende 
uit: 
1. Terrorisme, Kwaadwillige besmetting of Preventieve maatregelen, 
2. Handelingen of gedragingen ter voorbereiding van Terrorisme, Kwaadwillige besmetting of 

Preventieve maatregelen. 
Voor de omschrijving van de begrippen “Terrorisme”, “Kwaadwillige besmetting” en “Preventieve 
maatregelen” wordt verwezen naar artikel 1.1, 1.2 respectievelijk 1.3 van het "Clausuleblad terrorisme 
dekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)"In artikel 
1:1 onder “staat waar het risico is gelegen” van de Wet op het financieel toezicht wordt de staat waarin 
een risico is gelegen omschreven als: 

 De staat waar de zaken zich bevinden, wanneer de verzekering betrekking heeft hetzij op een 
onroerende zaak, hetzij op een onroerende zaak en op de inhoud daarvan, voor zover deze door 
dezelfde verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. 

 De staat van registratie, wanneer de verzekering betrekking heeft op voer- of vaartuigen van om 
het even welke aard. 

 De staat waar de verzekeringnemer de overeenkomst heeft gesloten, indien het overeenkomsten 
betreft met een looptijd van vier maanden of minder die betrekking hebben op tijdens een reis of 
vakantie gelopen risico’s, ongeacht de branche. 

 In alle andere gevallen van schadeverzekering, de staat waar de verzekeringnemer zijn gewone 
verblijfplaats heeft, of, indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, de staat waar zich de 
vestiging van deze rechtspersoon bevindt waarop de overeenkomst betrekking heeft. 

 
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 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. 
  

http://www.terrorismeverzekerd.nl/Data/2_C107E807-0FC2-4E8D-9B66-915A6C0D444E.pdf
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3.5 Inbreuk op handels- en/of economische sancties 
a. Uitgesloten is schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond van nationale of internationale 

regelgeving niet mag worden gehandeld. 
b. Uitgesloten zijn de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere 

entiteiten ten aanzien waarvan het verzekeraars ingevolge nationale of internationale regelgeving 
niet is toegestaan die belangen te verzekeren. 

 
3.6 Opzet 

De verzekeraar vergoedt 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. 
Voor de toepassing van deze uitsluiting bij rechtspersonen zal slechts 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 opzet van een beherend 
vennoot. 

 
 

Artikel 4 VERGOEDINGEN BOVEN HET VERZEKERDE BEDRAG 

 
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 
als premier risque de opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag met een 
minimum van € 5.000,00 

 
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; 
Mits deze kosten door verzekeraars zijn goedgekeurd. 

 
 

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. 
 

5.2 Schadevaststelling (expert) 
5.2.1 Schade wordt vastgesteld óf in onderling overleg óf door een door de verzekeraar(s) aan te wijzen 

expert. 
5.2.2 De verzekerde heeft het recht eveneens een expert aan te wijzen. Voor het geval de taxaties 

verschillen benoemen de twee experts een derde expert die een bindende uitspraak zal doen binnen de 
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grenzen van hun taxaties. 
De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door 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 echter gemaximeerd tot de  door verzekeraars 
gemaakte kosten. 

 

 

Artikel 6 SCHADE EN OMVANG VAN DE VERGOEDING 

 
6.1 Schadevergoeding 

a. in geval van materiële beschadiging de reparatiekosten met een maximum van het verzekerde 
bedrag; 

b. in geval van totaal verlies het verzekerde bedrag; 
c. het bedrag van de vergoedingen boven de verzekerde som overeenkomstig artikel 4. 

 
6.2  Schadebetaling 

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. 

 
6.3 Niet nakomen van verplichtingen 

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. 

 
6.4.1 Afstand van regres 

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. 

 
6.4.2 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. 

 
6.5 Bijverzekering na schade 

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. 
Bij uitkering in geval van totaal verlies van één of meerdere zaken zal geen restitutie van premie worden 
verleend. 
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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 opzettelijk (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. 
 

 

Artikel 9 ZAKEN VAN DERDEN 

 
Deze verzekering zal ten aanzien van zaken niet in eigendom secundair gelden voor zover de eigenaar voor 
deze zaken een verzekering heeft afgesloten. 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. 
 
 

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 
onder andere verstaan: kostbaarhedenverzekering, elektronicaverzekering, machinebreukverzekering. 

 
 

Artikel 11 PREMIE- EN SCHADEBETALING 

 
11.1 Begripsomschrijvingen 
11.1.1. Onder "premie" wordt voor de toepassing van dit artikel  mede verstaan de met de verzekering verband 

houdende overige verschuldigde bedragen. 
11.1.2. Onder "verzekerde" wordt voor de toepassing van dit artikel  mede verstaan verzekeringnemer alsmede 

ieder ander die de premie verschuldigd is. 
11.2 Premie 
11.2.1. De makelaar neemt op zich de premie als eigen schuld aan de verzekeraar(s) 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. plaatsvinden door creditering van verzekeraar(s) in rekening-courant voor de 
krachtens de verzekeringsovereenkomst door de verzekerde verschuldigde premie, op welk moment de 
verzekerde jegens verzekeraar(s) zal zijn gekweten. 
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11.2.2. 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. 

11.2.3. 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, tenzij hem dit schriftelijk is opgezegd. 

11.2.4. Door het tot stand komen van de verzekering is DSV Assurantiegroep B.V. door de verzekerde 
onherroepelijk gemachtigd verzekeraar(s) tussentijds van hun verplichtingen uit de 
verzekeringsovereenkomst te ontslaan indien de verzekerde of, ingeval 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 verzekeraar(s) niet van hun verplichtingen ontslaan zonder verzekerde 
vooraf schriftelijk van zijn voornemen in kennis te hebben gesteld. 

11.2.5. In geval de verzekerde in staat van faillissement of surseance van betaling geraakt eindigt het  onder 
11.2.3. genoemde krediet onmiddellijk en zijn verzekeraar(s) ontslagen van hun verplichtingen uit 
hoofde van de verzekeringsovereenkomst als hiervoor onder 11.2.4. genoemd. Deze rechtsgevolgen  
treden in door het enkele uitspreken van het faillissement  of de surseance zonder dat voorafgaande 
ingebrekestelling is vereist. De curator of bewindvoerder is gedurende een maand na de datum van het 
uitspreken van het faillissement of de surseance, of, indien dit later is, tot 14 dagen nadat DSV 
Assurantiegroep B.V. hem over het vervallen van het krediet, het ontslag van de verzekeraar(s) van hun 
verplichtingen en van  de bevoegdheid tot eventueel doen herleven van de dekking in kennis heeft 
gesteld, bevoegd om de dekking te laten herleven, ook ten aanzien van na de datum van faillissement 
of surseance gevallen schaden, indien en voor zover hij de totaal verschuldigde premie heeft betaald. 

11.3. Schade-uitkeringen en premierestituties 
11.3.1. Tenzij de rechthebbende anders wenst en dit vooraf schriftelijk aan verzekeraar(s) heeft medegedeeld 

zal DSV Assurantiegroep B.V. verzekeraar(s) in rekening-courant voor de verschuldigde schade-
uitkeringen en premierestituties debiteren. Verzekeraar(s) 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 een tussen hem en DSV Assurantiegroep B.V. bestaande 
regeling. Indien de verzekeraar(s) de schadepenningen hebben betaald aan DSV Assurantiegroep B.V. 
en deze in gebreke blijft om deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) 
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 verzekeraar(s) die schadepenningen van DSV 
Assurantiegroep B.V. terugvorderen, zoals in dit lid voorzien. 

11.3.2. DSV Assurantiegroep B.V. zal de schade-uitkeringen 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 schade-uitkeringen en premierestituties met ten tijde van het 
ontstaan van de afdracht verplichting 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 toonder of order 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 art 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 ter zake 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. 
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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 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 Stilzwijgende verlenging  
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 
contractsvervaldatum schriftelijk door de verzekeraar of 30 dagen voor de contractsvervaldatum door de 
verzekerde is opgezegd. 
 

14.3.1 Oorlogsmolest 
Ten aanzien van het oorlogsmolestrisico hebben beide partijen het recht deze verzekering tussentijds 
op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 7 etmalen. 

 
14.4 Opzegging door verzekeringnemer 

Verzekeringnemer heeft in de volgende gevallen het recht deze verzekering met een opzegtermijn van 
30 dagen tussentijds schriftelijk op te zeggen: 

 
14.4.1 Afwijzing schadevergoeding 

Na een afwijzing van een  schadevergoeding door verzekeraars mits deze opzegging schriftelijk 
geschiedt binnen vier weken nadat verzekeringnemer hiervan kennis heeft genomen; 

 
14.4.2 Wijziging voorwaarden 

Indien verzekeringnemer niet akkoord gaat met een wijziging in voorwaarden en/of premie mits deze 
opzegging schriftelijk geschiedt binnen vier weken nadat verzekeringnemer hiervan kennis heeft 
genomen; 

 
14.4.3 Bedrijfsbeëindiging 

Bij beëindiging van het bedrijf van verzekeringnemer. 
 
14.4.4 Lagere rating verzekeraar 

Verzekeringnemer, respectievelijk DSV Assurantiegroep B.V. namens verzekeringnemer, heeft in de 
volgende gevallen het recht om met onmiddellijke ingang een aandeel van een verzekeraar op de 
verzekering tussentijds schriftelijk op te zeggen: 

 de desbetreffende verzekeraar is insolvent; 

 de desbetreffende verzekeraar dan wel diens middellijke of onmiddellijke moedermaatschappij 
krijgt van de rating agencies een lagere rating dan BBB (Standard & Poor’s) dan wel B+ (A.M. 
Best); 

 ten aanzien van de desbetreffende verzekeraar is door de rechtbank op verzoek van de 
toezichthoudende instantie (DNB) de noodregeling als bedoeld in afdeling 3.5.5 van de Wet op 
Financieel Toezicht (WFT) uitgesproken, dan wel overeenkomstige maatregelen door een 
buitenlandse toezichthoudende instantie ten aanzien van de in het buitenland gevestigde 
verzekeraar; 

Een verzekeraar wordt geacht insolvent te zijn indien: 
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 aan de desbetreffende verzekeraar surséance van betaling is verleend, of overeenkomstig afdeling 
3.5.5 de noodregeling (WFT) door een rechtbank is uitgesproken of die in staat van faillissement is 
verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden; 

 op enige andere wijze is gebleken dat de desbetreffende verzekeraar niet langer voldoet aan zijn 
financiële verplichtingen jegens verzekerden. 

Bij tussentijdse beëindiging van deze verzekering op grond van dit artikel is de desbetreffende 
verzekeraar verplicht de premie over het niet verstreken deel van de verzekeringstermijn pro rata te 
restitueren. 

 
14.5 Opzegging door verzekeraar 

(De) verzekeraar(s) heeft in de volgende gevallen 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 (de) verzekeraars(s) mits deze opzegging schriftelijk 

geschiedt binnen vier weken; 
 
14.5.2 Bij beëindiging van het bedrijf van verzekeringnemer; 
 
14.5.3 Bij faillissement van het bedrijf van verzekeringnemer; 
 
14.5.4 Bij verkoop en eigendomsoverdracht van het bedrijf van verzekeringnemer; 
 
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 mede verstaan dat frequentie of de hoogte van 
de schade-uitkeringen, waaronder medebegrepen kosten, sterk afwijken van de normale waarden. 

 
14.5.7 Indien 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. 

 
14.7 Oversluiting artikel 7:928BW 

Indien gedurende de looptijd van deze verzekering een door of voor 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 verzekeraars doen hiermede afstand van het recht zich ten aanzien van de 
oversluiting te beroepen op art. 7:928 BW. Voor zover echter de oorspronkelijk op deze verzekering 
betrokken verzekeraars een beroep hebben / hadden op art. 7:928 BW, gaat dit recht onverminderd op 
de overnemende verzekeraars over. 

 
 

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 
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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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