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NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR BOUW- EN MONTAGEWERKEN 

(NBBM 2010.1 DSV drl.) 

AANVULLENDE VOORWAARDEN DOORLOPENDE VERZEKERING 

D.V.1 Algemene bepaling 

Daar waar de tekst van de Nederlandse Beurspolis voor Bouw- en Montagewerken afwijkt van of 

strijdig is met onderstaande artikelen, hebben de onderstaande artikelen voorrang. 

D.V.2 Aanvullende begripsomschrijving 

D.V.2.1. Omzet 

Het totaal van de door de verzekeringnemer in het betreffende verzekeringsjaar gefactureerde 

bedragen met betrekking tot verzekerde werken dan wel – indien verzekeringnemer een 

opdrachtgever betreft – het totaal aan betalingen welke verzekeringnemer in het betreffende 

verzekeringsjaar met betrekking tot verzekerde werken heeft moeten verrichten. 

D.V.2.2 Verzekerde werken 

D.V.2.2.1 In aanvulling op artikel A.V.1.6. geldt het volgende: deze doorlopende verzekering geldt 

per werk, alsof per werk een afzonderlijke verzekering werd afgesloten. 

D.V.2.2.2 Deze verzekering heeft betrekking op alle door of in opdracht van de verzekeringnemer 

uit te voeren werken, zoals omschreven in de polis, mits: 

a. de uitvoering van een werk begint op of na de ingangsdatum en voor de einddatum van de

contractstermijn als vermeld in de polis;

b. de bouw-/montagetermijn, die ligt tussen het begin van de uitvoering van een werk en de

oplevering ervan, niet langer is dan de maximale bouw-/montagetermijn als vermeld in de

polis. Als begin van uitvoering geldt het moment van aanvoer van de eerste bouwmaterialen

naar het uiteindelijke bouw-/montageterrein;

c. de geschatte eindwaarde van een werk het maximum als vermeld in de polis, niet te boven gaat.

D.V.2.3 Niet verzekerde werken 

De werken van andere aard en omvang als omschreven op het polisvoorblad zijn niet automatisch 

meeverzekerd, evenmin als de uitdrukkelijk in de polis uitgesloten werken. 

D.V.2.4 Onderhanden zijnde werken 

Deze polis biedt, voor zover niet uitdrukkelijke anders is overeengekomen, uitsluitend dekking voor 

werken die aanvangen na ingangsdatum van de polis. 

D.V.2.5 Afmelding elders verzekerde werken 

Werken waarvoor een ander dan verzekeringnemer de verzekeringsplicht op zich heeft genomen en 

waarvoor verzekeringnemer geen dekking wenst, dienen vóór aanvang van de werkzaamheden door 

verzekeringnemer schriftelijk bij de verzekeraar te worden afgemeld, onder vermelding van een 

omschrijving van het werk met de locatie en de aanneemsom. 

D.V.2.6 Melding niet (automatisch) verzekerde werken 

Werken die niet aan de in de polis gestelde voorwaarden voldoen en waarvoor verzekeringnemer 

toch dekking wenst, dienen uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de werkzaamheden door middel 

van het inzenden van het bestek, aannemingsovereenkomst en/of tekeningen aan de verzekeraar te 

worden gemeld. 
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De verzekeraar zal binnen 14 dagen meedelen of en zo ja op welke condities het aangemelde werk 

kan worden meeverzekerd. Zonder uitdrukkelijke dekkingsbevestiging door de verzekeraar bestaat 

er voor het aangemelde werk geen dekking. 

D.V.2.7 Medeverzekering werken van derden 

Indien medeverzekering van werken van derden wordt gewenst, dient daarvan vooraf aan de 

verzekeraar opgave te worden gedaan. Een en ander tegen nader overeen te komen premie en 

condities. De premie voor deze werken zal separaat vooraf worden afgerekend. 

D.V.2.8 Medeverzekering van door opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen. 

Indien medeverzekering wordt gewenst van door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen 

dan dient daarvan vooraf aan de verzekeraar opgave te worden gedaan. Een en ander tegen nader 

overeen te komen premie en condities. De premie hiervoor zal separaat vooraf worden afgerekend. 

D.V.3 Duur van de verzekeringsovereenkomst 

D.V.3.1 Duur van de verzekeringsovereenkomst 

De verzekeringsovereenkomst is aangegaan voor de in de polis genoemde contractstermijn. Zij 

wordt geacht daarna telkens stilzwijgend te zijn verlengd voor een termijn als genoemd in de polis. 

D.V.3.2 Einde van de verzekeringsovereenkomst 

De verzekeringsovereenkomst eindigt: 

a. op de contractsvervaldatum, indien ten minste 2 maanden voor deze dag de

verzekeringsovereenkomst schriftelijk is opgezegd door de verzekeraar dan wel de

verzekeringnemer;

b. op de contractsvervaldatum, indien verzekeringnemer wijziging van premie en/of voorwaarden

niet accepteert;

c. op de dag van schriftelijke opzegging door de verzekeraar, indien verzekeringnemer langer dan

30 dagen in gebreke is premie, kosten en assurantiebelasting te betalen.

d. bij faillissement en of surseance van betaling op de datum overeenkomstig de bepalingen in

artikel A.V. 5.1.. Onder verwijzing naar artikel A.V. 10.1 heeft de verzekeraar het recht deze

verzekeringsovereenkomst te beëindigen binnen 2 maanden nadat hij bekend is met het

aanvragen van het faillissement dan wel surseance van betaling van de verzekeringnemer, met

in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. De verzekering loopt gedurende de

opzegtermijn onverminderd door ten behoeve van alle verzekerden op de afzonderlijke werken

onder deze verzekeringsovereenkomst. Tijdens deze periode vindt overleg plaats met de

verzekeringnemer en eventueel andere bij de verzekerde werken betrokken partijen over

voortzetting van de verzekering voor de resterende verzekerde termijnen op die afzonderlijke

werken. Indien binnen de opzegtermijn geen overeenstemming wordt bereikt over voortzetting

van ieder afzonderlijk verzekerd werk onder deze verzekeringsovereenkomst, zal de

verzekering per werk worden beëindigd op de opzegdatum en zal de onverdiende premie voor

dat werk worden gerestitueerd.

D.V.3.3 Einde van de verzekeringsdekking voor de afzonderlijke werken 

De dekking voor afzonderlijke werken eindigt: 

a. ten aanzien van de bouw/montage inclusief het eventuele beproeven en/of testen (van

onderdelen) bij oplevering of zoveel eerder als de maximale bouw-/montagetermijn als vermeld

in de polis is verstreken. Indien delen van het werk eerder worden opgeleverd gaat voor die

delen per die datum de onderhoudstermijn (indien van toepassing) in;
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b. ten aanzien van de onderhoudstermijn (indien van toepassing), op de dag na het verstrijken van

het voor deze termijn in het bestek of de aannemingsovereenkomst genoemde aantal maanden

na (deel) oplevering, gemaximeerd tot de termijn als genoemd in de polis;

c. bij faillissement en of surseance van betaling op de datum van beëindiging overeenkomstig de

bepalingen in artikel D.V. 3.2

D.V.3.4 Onderhanden zijnde werken bij beëindiging 

 Bij opzegging blijft de verzekeringsdekking voor reeds begonnen verzekerde werken van

kracht tot het einde van de bouw-/montagetermijn inclusief het eventuele beproeven en/of

testen of, indien deze is meeverzekerd, tot het eind van de onderhoudstermijn. De

verzekeringnemer verplicht zich hierbij – op straffe van verlies van dekking – binnen 30 dagen

na de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst, opgave te doen van de nog onderhanden

zijnde werken, met per werk vermelding van:

 een omschrijving van het werk met de locatie;

 de nog te verwerken bedragen;

 de vermoedelijke opleverdatum en;

 de bouw-/montagetermijn en, indien van toepassing, de testtermijn.

D.V.3.5 Verlenging verzekerde bouw-/montage- en/of testtermijn 

In afwijking van A.V.3.2 geldt het volgende: 

a. indien van een werk de in de polis genoemde maximale bouw/-montagetermijn wordt

overschreden, heeft de verzekeringnemer het recht de verzekeringsdekking voor het betreffende

werk te verlengen tegen nader overeen te komen premie en voorwaarden. De verzekeringnemer

dient in geval van overschrijding van de in de polis genoemde termijn de verzekeraar hiervan

vooraf in kennis te stellen..Mocht ten aanzien van de bovengenoemde verlenging van de

bouw//montagetermijn geen overeenstemming worden bereikt, dan vervalt de dekking van de

onderhoudstermijn (indien meeverzekerd) voor dat werk;

b. indien van een werk de maximale aparte testtermijn – zoals vermeld in de polis – wordt

overschreden kan voor het betreffende werk de verzekeringsdekking voor de testtermijn

worden verlengd tegen nader overeen te komen premie en voorwaarden. De verzekeringnemer

dient in geval van overschrijding van de in de polis genoemde termijn de verzekeraar hiervan

vooraf in kennis te stellen. Mocht ten aanzien van de bovengenoemde verlenging geen

overeenstemming worden bereikt, dan is schade als gevolg van testen, ontstaan na de in de

polis aangegeven testtermijn niet gedekt.

D.V.3.6 Ontdekkingstermijn 

Ter vervanging van het bepaalde in artikel A.V.3.5 kunnen gedurende een periode van 12 maanden 

na afloop van de verzekeringstermijn voor het betreffende werk schaden worden aangemeld die 

worden ontdekt tijdens deze 12-maandsperiode, mits kan worden aangetoond dat deze zijn ontstaan 

binnen de verzekeringstermijn voor dat werk.  

D.V.4 Premie 

D.V.4.1 Naverrekening / definitieve premie 

In afwijking van het bepaalde in artikel A.V.16 geldt dat: 

a. de in de polis genoemde premie een voorschotpremie is. In afwijking van het gestelde in artikel

A.V.6 wordt de definitieve premie berekend over de omzet van de verzekerde werken in het

jaar waarover de premie moet worden betaald, met in achtneming van een eventuele

minimumpremie als vermeld op het polisblad.
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b. de verzekeringnemer verplicht is jaarlijks binnen 6 maanden na het verstrijken van een

verzekeringsjaar, of in geval van beëindiging van de verzekering binnen 6 maanden na de

einddatum van de verzekering, de omzet over het betreffende jaar respectievelijk de omzet  in

de periode vanaf de laatste premievervaldag tot aan de einddatum aan de verzekeraar op te

geven en de verzekeraar in de gelegenheid te stellen deze opgave te controleren aan de hand

van een accountantsverklaring. Indien verzekeringnemer in gebreke blijft, heeft de verzekeraar

het recht de definitieve  premie vast te stellen aan de hand van de verzekeraar bekende of door

haar getaxeerde gegevens aan welke vaststelling de verzekeringnemer zal zijn gehouden.

D.V.4.2 Premie voor onderhanden zijnde werken bij beëindiging van de verzekering 

Indien deze verzekering per contractvervaldatum eindigt, zal een voorschotpremie worden gerekend 

over de nog onderhanden zijnde werken volgens de opgave in artikel D.V.3.4.. Voor de 

onderhanden zijnde werken gelden premie en condities die gelden op moment van beëindiging. 

Naverrekening zal plaatsvinden na oplevering van het laatst gereedgekomen werk aan de hand van 

een definitieve opgave. 

D.V.5 Schadevergoeding 

De schadevergoeding per werk is gemaximeerd tot de overeengekomen aanneemsom van het 

betreffende werk inclusief de eventuele vergoedingen van honoraria en toezicht als genoemd in 

artikel A.V.1.5.h en i, echter tot het maximum verzekerd bedrag als vermeld in de polis in rubriek 1, 

onverminderd de dekking voor de opruimingskosten als vermeld in artikel 1.3.1. 


