Allianz Nederland Schadeverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/beroepen
Verzekeringsvoorwaarden AMB 90/1
A. Algemene Voorwaarden

-

voor zaakschade ten aanzien van zaken, welke de verzekeringnemer
of de aansprakelijk gestelde verzekerde anders dan in huur, pacht,

Artikel 1

bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien en voor zover die

Definities

schade door een brandverzekeraar is vergoed;

a. verzekerden
De verzekerden zijn:

vervanging van een ondeugdelijke prestatie

1. de verzekeringnemer in zijn in de polis omschreven hoedanigheid;

b. de aanspraak betrekking heeft op:

2. de vennoten, firmanten en commissarissen van de verzekeringnemer,

-

(op-)geleverd;

3. de ondergeschikten, familieleden en huisgenoten van de verzekeringnemer of van diens vennoten, firmanten en commissarissen,

beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, die door of onder
verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer gebrekkig zijn

handelende in die hoedanigheid;
-

de vervanging, herstelling of verbetering van zaken, die door of onder

voor zover zij voor de verzekeringnemer binnen de grenzen van zijn in

verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer gebrekkig zijn

de polis omschreven hoedanigheid werkzaamheden verrichten;

(op-)geleverd;

4. personeelsverenigingen, pensioenfondsen en andere fondsen,

-

het geheel of gedeeltelijk opnieuw naar behoren uitvoeren van

instellingen en stichtingen, handelende in het kader van de

werkzaamheden, die door of onder verantwoordelijkheid van de

arbeidsverhouding tussen de verzekeringnemer en zijn

verzekeringnemer gebrekkig zijn uitgevoerd; een en ander met

ondergeschikten, alsmede de bestuurders en ondergeschikten

inbegrip van de schade wegens het niet of niet naar behoren kunnen

daarvan, handelende in die hoedanigheid.

gebruiken van de zaken, die zijn (op-)geleverd of waaraan

b. milieu-aantasting

werkzaamheden zijn uitgevoerd en ongeacht door wie de kosten zijn

Onder milieu-aantasting wordt verstaan de uitstoot, lozing, doorsijpeling,

gemaakt of de schade is geleden, behoudens het onder a bepaalde;

loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof voor

bedingen

zover die een prikkelende of een besmetting of bederf veroorzakende of een

c. de aansprakelijkheid wordt gegrond op een boete-, schadevergoedings-,

verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het
oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang).

garantie-, vrijwarings- of ander soortgelijk beding, behalve voor zover
deze aansprakelijkheid ook zonder zo’n beding zou hebben bestaan;
motorrijtuigen en luchtvaartuigen

Artikel 2

Aard van de dekking

d. de schade is veroorzaakt met of door een motorrijtuig of luchtvaartuig, dat

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade als

een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.

omschreven in de van toepassing verklaarde voorwaarden .

Gedekt blijft evenwel:
-

Artikel 3

De verzekering geeft geen dekking, indien:

-

Ook de aansprakelijkheid voor zaakschade - met uitsluiting van de daaruit

1. de verzekeringnemer de eigenaar of huurkoper van die zaken is;

voortvloeiende schade - aan dat motorrijtuig of luchtvaartuig zelf is

2. de verzekeringnemer of de aansprakelijk gestelde verzekerde, resp.

gedekt, tenzij een verzekerde daarvan de eigenaar of huurkoper is;

iemand namens hem, die zaken behandelt, bewaart, bewerkt,

-

de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor schade

bewoont, vervoert, in gebruik, in huur, te leen, of om welke reden ook

veroorzaakt door een ondergeschikte met of door een motorrijtuig,

onder zich heeft;

waarvan noch de verzekeringnemer noch een van zijn vennoten of

3. de verzekeringnemer of de aansprakelijk gestelde verzekerde, resp.

bestuurders de bezitter of de verzekeringsplichtige houder is;

iemand namens hem, aan die zaken werkzaamheden uitvoert.

vaartuigen

Deze uitsluiting geldt niet:

e. zaakschade is veroorzaakt door aanvaring of het daarmede wettelijk

-

voor zaakschade van ondergeschikten, waarvoor de

gelijkgestelde, tenzij die schade is veroorzaakt door of met een kano, een

verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk is;

roeiboot of een zeilvaartuig met een zeiloppervlakte van hoogstens 28 m2

voor zaakschade veroorzaakt, terwijl aan die zaken

en die vaartuigen niet zijn uitgerust met een (buitenboord)motor van

werkzaamheden bij anderen worden uitgevoerd en die zaken niet
-

meer dan 3kw (ongeveer 4pk);

bij de uitvoering worden gebruikt of specifiek in bewerking zijn;

niet nakomen van verplichtingen

voor zaakschade van anderen veroorzaakt met of door een in die

f. de verzekeringnemer of de aansprakelijk gestelde verzekerde een van de

zaken gemonteerd of geplaatst onderdeel nadat het

in artikel 4 genoemde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de

desbetreffende werk is opgeleverd; de uitsluiting blijft echter

belangen van de maatschappij heeft geschaad;

gelden voor het toegevoegde onderdeel zelf;
S1656.00

de aansprakelijkheid als passagier (dus niet als bestuurder) van een
motorrijtuig of luchtvaartuig.

zaken onder opzicht
a. zaakschade is veroorzaakt, terwijl:

de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een zaak, die zich
bevindt in/op, valt uit/van of is gevallen uit/van een motorrijtuig;

Uitsluitingen en bijzondere insluitingen

molest

Artikel 7

g. de schade is veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict,

1. premiebetaling in het algemeen

Premiebetaling en terugbetaling van premie

burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij, zoals

De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de

deze begrippen moeten worden opgevat volgens de tekst, die door het

assurantiebelasting vooruit te betalen, doch uiterlijk op de 30e dag nadat

Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank in ‘s-Gravenhage is gedeponeerd onder
nr. 136/1981 of eventuele vervanging daarvan;

zij verschuldigd worden.
2. naverrekening
Indien de premie wordt gebaseerd op veranderlijke gegevens (zoals

atoomkernreacties

jaarloon of jaarlijkse omzet), worden deze gegevens bij het aangaan van

h. de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit

de verzekering geschat.

atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.

De aldus vastgestelde premie geldt als een voorlopige premie ten aanzien
van de desbetreffende verzekeringstermijn. De verzekeringnemer dient in

Artikel 4

Verplichtingen ingeval van schade en verval van rechten

1. verplichtingen ingeval van schade

dat geval binnen 5 maanden na afloop van elke verzekeringstermijn de
maatschappij die gegevens te verstrekken, die deze nodig heeft om de

Zodra de verzekeringnemer of de betrokken verzekerde kennis draagt van

over die termijn verschuldigde definitieve premie vast te stellen. Indien hij

een vordering tot schadevergoeding, een gebeurtenis of een

deze verplichting niet nakomt, heeft de maatschappij het recht als

milieuaantasting, die voor de maatschappij tot een uitkeringsverplichting

definitieve premie vast te stellen het bedrag der voorlopige premie

kan leiden, dient hij:

vermeerderd met 50% of zoveel meer als de maatschappij op grond van

schriftelijk kennis te geven

haar gegevens toekomt.

a. alle van belang zijnde feiten ten spoedigste schriftelijk aan de

De over een verzekeringstermijn verschuldigde definitieve premie geldt als

maatschappij mede te delen;

de voorlopige premie ten aanzien van de volgende verzekeringstermijn.

geen schuld te erkennen

Indien de definitieve premie hoger is dan de voorlopige premie, dient de

b. zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid;
stukken e.d. toe te zenden
c. alle ontvangen stukken ten spoedigste onbeantwoord aan de maatschappij

verzekeringnemer bij te betalen. Is de voorlopige premie hoger dan de
definitieve premie, dan zal de maatschappij het verschil terugbetalen.
3. wanbetaling

te zenden;

Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert

alle medewerking te verlenen

te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van daarna

d. zijn volle medewerking aan de maatschappij te verlenen en alles na te

plaatsvindende gebeurtenissen of ten aanzien van vorderingen tot

laten, wat de belangen van de maatschappij kan schaden.

schadevergoeding, die daarna door de maatschappij zijn ontvangen.

De maatschappij zal een verzekerde die strafrechtelijk is veroordeeld

De verzekeringnemer dient het verschuldigde alsnog te betalen.

evenwel niet verplichten tegen dat vonnis hoger beroep in te stellen.

De dekking begint weer, zodra het verschuldigde door de maatschappij is

2. verval van rechten
De verzekerde zal schriftelijk worden bericht indien een schade niet is

ontvangen.
4. terugbetaling van premie

gedekt. De verzekerde heeft geen recht op dekking meer indien hij niet

Bij eindiging van de verzekering anders dan wegens kwade trouw van de

binnen een jaar na de afwijzing een rechtsvordering heeft ingesteld.

verzekeringnemer betaalt de maatschappij de premie over de termijn
waarin de verzekering niet meer van kracht is aan de verzekeringnemer terug.

Artikel 5

De schaderegeling

De maatschappij zal de schade regelen en deze vaststellen. Zij mag de schade

Artikel 8

rechtstreeks aan benadeelden vergoeden en met hen schikkingen treffen,

Indien de maatschappij haar premie en/of voorwaarden voor soortgelijke

Wijziging van premie en/of voorwaarden

waarbij zij mede de belangen van de verzekerde in acht zal nemen.

(groepen van) verzekeringen herziet, mag zij voorstellen dat ook deze

Bestaat de schadevergoeding uit periodieke uitkeringen en is de waarde van

verzekering aan de gewijzigde premie en/of voorwaarden wordt aangepast

die uitkeringen met inachtneming van eventuele andere schadevergoedingen

met ingang van de eerste premievervaldag na invoering daarvan.

hoger dan het verzekerd bedrag, dan wordt naar keuze van de verzekerde de

De maatschappij dient dit voorstel vóór die premievervaldag aan de

duur of de hoogte van die uitkeringen naar evenredigheid verminderd .

verzekeringnemer te doen.
De verzekeringnemer mag de aanpassing weigeren binnen 30 dagen na die

Artikel 6

Samenloop van verzekeringen

Indien blijkt dat de door de verzekering gedekte aansprakelijkheid eveneens
op (een) andere verzekering(en) gedekt is of daarop zou zijn gedekt indien
de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, dan geldt de
onderhavige verzekering uitsluitend als verschil in voorwaarden en verzekerd
bedrag met deze andere verzekering(en).
Een eigen risico van deze andere verzekering(en) wordt niet vergoed.

premievervaldag, tenzij:
- de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke
regelingen of bepalingen;
- de wijziging een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking
inhoudt;
- de wijziging een uitbreiding van de dekking zonder een hogere premie
inhoudt.

Doet hij dit, dan eindigt de verzekering op die premievervaldag of, bij

Artikel 13 Privacybescherming

weigering daarna, op het tijdstip van weigering.

De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de

Heeft hij dit niet gedaan dan wordt hij geacht met de aanpassing in te

eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden

stemmen.

opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie.
Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing, alsmede de

Artikel 9

Einde van de verzekering

gedragscode ‘Verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf’.

De verzekering eindigt:

In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de

door opzegging door de verzekeringnemer

gegevensverwerking weergegeven.

a. door opzegging door de verzekeringnemer aan de maatschappij tegen het
einde van een verzekeringstermijn, mits de opzegging geschiedt per
aangetekende brief en daarbij een termijn van ten minste twee maanden
in acht wordt genomen;
door opzegging door de maatschappij
b. door opzegging door de maatschappij aan de verzekeringnemer:
-

tegen het einde van een verzekeringstermijn, mits daarbij een termijn
van ten minste twee maanden in acht wordt genomen, of

-

binnen 30 dagen nadat de maatschappij ter zake van een schadegeval
een uitkering heeft gedaan of geweigerd heeft deze te doen, mits
daarbij een termijn van ten minste 14 dagen in acht wordt genomen, of

-

indien de verzekerde naar aanleiding van een schadegeval met opzet
een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven, mits daarbij een
termijn van ten minste 14 dagen in acht wordt genomen, of

-

overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 onder 2, 3 of 4, artikel 6 en
artikel 7 onder 3 van de Voorwaarden van rubriek C;

bij opheffing van het bedrijf
c. bij opheffing van het bedrijf of beëindiging van het beroep, waarop de
verzekering betrekking heeft. De verzekeringnemer dient daarvan de
maatschappij ten spoedigste kennis te geven;
na weigering van aanpassing van de verzekering
d. indien de verzekeringnemer de aanpassing van de verzekering aan nieuwe
tarieven of voorwaarden overeenkomstig artikel 8 weigert.
Artikel 10 Adres
Kennisgevingen door de maatschappij worden geacht rechtsgeldig te zijn
geschied aan de verzekeringnemer indien deze zijn gedaan aan diens laatst
bij de maatschappij bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon,
door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.
De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk
schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn adreswijziging.
Artikel 11 Geschillen
Geschillen over deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan het
Nederlands recht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De rechter
in Rotterdam of Amsterdam is bevoegd over eventuele geschillen uitspraak te
doen.
Artikel 12 Onafhankelijke klachtenbehandeling
Klachten over deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd
aan de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.
Adres: Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.

Rubriek B. Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering voor
bedrijven/beroepen

2. schadevergoeding
De maatschappij vergoedt per gebeurtenis en per verzekeringsjaar voor
alle verzekerden tezamen niet alleen ten hoogste het ten aanzien daarvan

Artikel 1

Aard van de dekking

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor personenschade
en zaakschade, ontstaan binnen de geldigheidsduur der verzekering.
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
personenschade
schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet
de dood tengevolge hebbende, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende

in de polis vermelde bedrag, doch zo nodig ook:
kosten van rechtsbijstand
a. kosten van met goedvinden of op verlangen van de maatschappij
gevoerde processen en in haar opdracht verleende rechtsbijstand;
wettelijke rente
b. wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel van de
hoofdsom.

schade;
zaakschade
schade door beschadiging, vernietiging of verlies van stoffelijke objecten
(in de polis te noemen: zaken), met inbegrip van de daaruit voortvloeiende

Rubriek C. Voorwaarden milieu-aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/beroepen

schade.
Artikel 1
Artikel 2

Uitsluitingen en bijzondere insluitingen

Aard van de dekking

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor personenschade

De verzekering geeft geen dekking, indien:

en zaakschade tengevolge van een milieu-aantasting die rechtstreeks

opzet

plaatsvindt vanaf de in de polis vermelde locatie(s), mits de vordering tot

a. de schade met opzet of goedvinden van een verzekerde is veroorzaakt.

vergoeding van schade en kosten door de maatschappij is ontvangen tijdens

Bij opzet van een ondergeschikte behoudt de verzekeringnemer recht op

de geldigheidsduur van de verzekering.

dekking, indien hem ter zake van de opzet of het goedvinden geen enkel

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

verwijt treft;

personenschade

milieu-aantasting

schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet

b. de schade verband houdt met milieu-aantasting.

de dood tengevolge hebbende, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende

Gedekt blijft evenwel:

schade;

-

de aansprakelijkheid voor schade verband houdende met milieu-

zaakschade

aantasting, tenzij deze milieu-aantasting plotseling en onzeker is en

- schade door beschadiging, vernietiging of verlies, waaronder begrepen het

niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces.

verontreinigd of vuil worden van stoffelijke objecten (in de polis te

Deze dekking geldt slechts, voor zover zij niet wordt geboden volgens

noemen: zaken) van anderen dan de verzekerden, met inbegrip van de

rubriek C;
-

de aansprakelijkheid van een verzekerde tegenover zijn
ondergeschikten voor door hen geleden schade verband houdende
met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de
verzekerde;

daaruit voortvloeiende schade;
- het verontreinigd of vuil worden van enig oppervlaktewater, met inbegrip
van de daaruit voortvloeiende schade voor anderen dan de verzekerden;
- aantasting van de economische gebruikswaarde van zaken van anderen
dan de verzekerden anders dan door beschadiging, vernietiging of verlies

eigen risico

van die zaken, een en ander met inbegrip van de daaruit voortvloeiende

c. de aanspraak betrekking heeft op een eigen risico volgens rubriek C, tenzij

schade.

anders is overeengekomen. Een eigen risico volgens rubriek B zal niet
worden toegepast, indien in geval van schade primair onder rubriek C

Artikel 2

dekking bestaat.

De verzekering geeft geen dekking, indien:

Uitsluitingen

inloop
Artikel 3

Vestigingen in het buitenland

De verzekering is niet van toepassing op een vestiging van de

a. de schade het gevolg is van een milieu-aantasting die zijn oorzaak vindt in
een handelen of nalaten voor de aanvang van de dekking van rubriek C;

verzekeringnemer buiten Nederland of een ondergeschikte daarvan, tenzij

opzet

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b. de schade met opzet of goedvinden van de verzekeringnemer of een
verzekerde is veroorzaakt. Indien de verzekeringnemer of een verzekerde

Artikel 4

Begrenzing naar bedrag en de schadevergoeding

1. gebeurtenis
Onder een gebeurtenis wordt verstaan elk voorval of een reeks met elkaar
verband houdende voorvallen ten gevolge waarvan de schade is ontstaan.
Alle voorvallen van een reeks worden geacht te zijn ontstaan op het tijdstip
waarop het eerste voorval is ontstaan.

een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder
verzekeringnemer of verzekerde verstaan een lid van de directie of de
bedrijfsleiding;

overtreding van voorschnften
c de schade het gevolg is van een handelen of nalaten dat in strijd is met

4. maximum bedrag per verzekeringsjaar
Het in de polis vermelde bedrag per verzekeringsjaar geldt als maximum

een van overheidswege gegeven voorschrift terzake van het milieu, indien

voor hetgeen de maatschappij in totaal verschuldigd is terzake van:

zulks is geschied in opdracht van of met goedvinden van de verzekering-

a. alle vorderingen tot schadevergoeding, die gedurende dat jaar door de

nemer of een verzekerde.

maatschappij zijn ontvangen, daaronder begrepen de wettelijke rente

Indien de verzekeringnemer of de in het vorige lid bedoelde verzekerde

en de kosten zoals omschreven in dit artikel onder 7, een en ander

een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder
verzekeringnemer of verzekerde verstaan een lid van de directie of
bedrijfsleiding alsmede enige functionaris in dienst van de verzekeringnemer of de verzekerde die door een lid van de directie is belast met een
bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder genoemde
voorschriften;
schade aan ondergeschikten
d. het betreft aansprakelijkheid van een verzekerde tegenover zijn
ondergeschikten voor door hen geleden schade, welke verband houdt met
het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van die verzekerde;
zure depositie
e. het betreft aansprakelijkheid voor schade tengevolge van zure depositie
die niet uitsluitend door de verzekerde vanaf een locatie is veroorzaakt.

onverminderd het bepaalde in dit artikel onder 1 en
b. alle vorderingen tot vergoeding van bereddingskosten, die overeenkomstig het bepaalde in dit artikel onder 2 worden geacht in dat jaar
door de maatschappij te zijn ontvangen.
5. eigen risico
Het in de polis vermelde eigen risico per vordering is niet van toepassing,
indien uitsluitend kosten zoals omschreven in dit artikel onder 7 b t/m d
worden vergoed.
6. reeks van milieu-aantastingen
Onder één milieu-aantasting wordt in dit artikel mede verstaan een al dan
niet onderbroken reeks van milieu-aantastingen die dezelfde of een
gelijkaardige oorzaak hebben.
7. wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten, kosten van rechtsbijstand,

Onder zure depositie wordt verstaan de depositie vanuit de lucht van

proceskosten

stoffen, die direct of indirect de zuurgraad beïnvloeden;

Terzake van door de verzekering gedekte vorderingen tot schade-

toegestane aantastingen

vergoeding vergoedt de maatschappij, binnen de grenzen van de

f. het betreft aansprakelijkheid voor schade tengevolge van milieu-

verzekerde bedragen, tevens:

aantastingen die door de benadeelden behoren te worden geduld;
genetische schade

a. de over de te vergoeden schade verschuldigde wettelijke rente;
b. de buitengerechtelijke kosten ter vaststelling van de schade en de

g. het betreft aansprakelijkheid voor genetische schade;

aansprakelijkheid van verzekerde, voor zover die kosten met

andere verzekering

goedvinden of op verlangen van de maatschappij ten behoeve van de

h. ten aanzien van de aansprakelijkheid voor schade tengevolge van een

verzekerde zijn gemaakt;

milieu-aantasting tevens bij een andere maatschappij een verzekering
loopt voor dit risico, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
de maatschappij .

c. de kosten van in opdracht of met goedvinden van de maatschappij
verleende rechtsbijstand;
d. de kosten van met goedvinden of op verlangen van de maatschappij
gevoerde procedures.

Artikel 3

Begrenzing naar bedrag en de schadevergoeding

1. meer vorderingen
Leidt één milieu-aantasting tot meer dan één vordering tot schade-

Artikel 4

Bereddingskosten

1. definitie

vergoeding, dan worden deze vorderingen, voor zover zij feitelijk tijdens

Onder bereddingskosten in de zin van rubriek C worden verstaan kosten,

de geldigheidsduur van de verzekering door de maatschappij zijn

verbonden aan maatregelen, die tijdens de geldigheidsduur van de

ontvangen, als één vordering beschouwd en geacht door de maatschappij

verzekering door of vanwege de verzekerde worden getroffen en

te zijn ontvangen ten tijde dat zij de eerste vordering heeft ontvangen.

redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van

2. meer vorderingen/bereddingskosten
Alle vorderingen tot vergoeding van bereddingskosten worden, voor zover
zij voortvloeien uit één aantasting of onmiddellijk dreigende aantasting
van het milieu, als één vordering beschouwd en geacht als zodanig door

schade af te wenden, waarvoor - indien gevallen - de verzekerde
aansprakelijk zou zijn en deze verzekering dekking biedt, of om die schade
te beperken.
2. kosten op de locatie

de maatschappij te zijn ontvangen zodra de verzekerde met het treffen van

De maatschappij vergoedt nimmer kosten, door wie ook gemaakt, teneinde

bereddingsmaatregelen een begin heeft gemaakt.

de milieu-aantasting op en de gevolgen daarvan voor een verzekerde locatie

3. maximum bedrag per vordering
Het in de polis vermelde bedrag per vordering geldt als maximum voor

zelf te beperken of ongedaan te maken behalve voor zover de verzekerde
aantoont, dat deze kosten tevens bereddingskosten zijn.

hetgeen de maatschappij met betrekking tot één aantasting of onmiddellijk

3. kennis geven aan de maatschappij

dreigende aantasting van het milieu in totaal verschuldigd is terzake van:

Zodra zich een situatie van onmiddellijk dreigend gevaar, als omschreven in

a. alle vorderingen tot schadevergoeding, daaronder begrepen de

dit artikel onder 1, voordoet, is de verzekerde verplicht hiervan terstond aan

wettelijke rente en de kosten zoals omschreven in dit artikel onder 7 en
b. alle vorderingen tot vergoeding van bereddingskosten.

de maatschappij kennis te geven.

Artikel 5

Risicoverzwaring

1. wijziging van het risico

De verzekeringnemer heeft het recht de herziening van de overeenkomst te
weigeren binnen 30 dagen, nadat hem daarvan mededeling is gedaan.

Zodra de aan de in de polis genoemde verzekerde hoedanigheid

Indien de verzekering wegens wetgeving wordt beëindigd, wordt

verbonden activiteiten een zodanige wijziging ondergaan, dat het

premierestitutie verleend over de nog niet verstreken verzekeringstermijn.

verzekerde risico daardoor wordt verzwaard, is de verzekerde verplicht
hiervan terstond aan de maatschappij schriftelijk kennis te geven.
2. voorstel van de maatschappij

Artikel 7

Inspectie

1. inspectierecht

Indien terstond is kennis gegeven, heeft de maatschappij het recht voor te

De maatschappij heeft het recht om de in de polis vermelde locatie(s) te

stellen de verzekering op gewijzigde voorwaarden voort te zetten dan wel,

inspecteren of te doen inspecteren. De verzekerde is verplicht daarbij alle

indien naar haar oordeel de voortzetting van de verzekering niet mogelijk

medewerking te verlenen, die in het kader van een beoordeling van het

is, deze per aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een
termijn van 30 dagen.

verzekerde risico redelijkerwijs geboden is.
2. verplichte maatregelen

In dat geval betaalt de maatschappij de premie over de termijn waarin de

De maatschappij kan na bovengenoemde inspectie de verzekerde

verzekering niet meer van kracht is aan de verzekeringnemer terug.

verplichten binnen een bepaalde termijn maatregelen te treffen die zij met

3. aanvaarding/afwijzing voorstel
Doet de maatschappij een voorstel tot voortzetting van de verzekering,

het oog op de dekking van het verzekerde risico geboden acht.
3. opzegging door de maatschappij

dan beschikt de verzekeringnemer over een termijn van 30 dagen om het

De maatschappij heeft het recht de verzekering per aangetekende brief

al dan niet te aanvaarden. Indien de verzekeringnemer het voorstel binnen

met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien de verzekerde de in dit

deze termijn aanvaardt, wordt terzake van vorderingen, die door de

artikel onder 1 omschreven medewerking niet verleent binnen 14 dagen,

maatschappij na de ontvangst van de kennisgeving als omschreven in dit

nadat hij daartoe per aangetekende brief is aangemaand, of indien de

artikel onder 1 en gedurende de geldigheidsduur van de verzekering zijn

verzekerde de in dit artikel onder 2 bedoelde maatregelen niet heeft

ontvangen, dekking verleend op de aldus overeengekomen voorwaarden.

getroffen binnen de door de maatschappij gestelde termijn. In dat geval

Indien de verzekeringnemer het voorstel afwijst of daarop binnen deze

betaalt de maatschappij de premie over de termijn waarin de verzekering

termijn niet antwoordt, wordt terzake van vorderingen, die door de

niet meer van kracht is aan de verzekeringnemer terug.

maatschappij daarna gedurende de geldigheidsduur van de verzekering
zijn ontvangen, dekking verleend op de reeds geldende voorwaarden,

Artikel 8

indien en voor zover de verzekerde aantoont, dat de geleden schade op

Ten aanzien van een in de polis vermelde locatie eindigt de dekking voor

Eindigen van werkzaamheden op locatie

geen enkele wijze verband houdt met de in dit artikel onder 1 bedoelde

rubriek C, zodra de verzekerde zijn werkzaamheden aldaar beëindigt of

wijziging van activiteiten. Heeft de maatschappij zich het recht

aldaar niet meer is gevestigd. De verzekeringnemer heeft geen recht op

voorbehouden de verzekering alsnog op te zeggen indien de verzekering-

terugbetaling van premie.

nemer haar voorstel afwijst of daarop binnen de gestelde termijn niet
antwoordt, dan eindigt deze dekking 30 dagen nadat de maatschappij het

Artikel 9

bericht van opzegging per aangetekende brief heeft verzonden.

1. verzekering van het uitlooprisico

4. achterwege blijven van kennisgeving van risicowijziging

Uitloop

Indien de maatschappij de verzekering opzegt overeenkomstig artikel 9

Blijft een kennisgeving als bedoeld in dit artikel onder 1 achterwege, dan

onder b van A. Algemene Voorwaarden of artikel 5 onder 2 en 3 van

vervalt elk recht op uitkering terzake van vorderingen tot schade-

rubriek C. dan wel de verzekering eindigt ingevolge artikel 8 van

vergoeding, die na het plaatsvinden van de in dit artikel onder 1 bedoelde

A. Algemene Voorwaarden, geldt voor de verzekeringnemer gedurende

wijziging van activiteiten gedurende de geldigheidsduur van de

14 dagen na de ontvangst van het bericht van opzegging een aanbod van

verzekering door de maatschappij zijn ontvangen, tenzij de verzekerde

de maatschappij tot het verzekeren van het uitlooprisico voor een termijn

aantoont, dat de geleden schade op geen enkele wijze verband houdt met

van 12 maanden vanaf de datum, waarop de opgezegde verzekering

deze wijziging. Zodra de maatschappij alsnog met de wijziging van

eindigt. Dit aanbod geldt niet bij opzegging door de maatschappij na een

activiteiten bekend wordt, heeft zij het recht de verzekering met
onmiddellijke ingang op te zeggen. In dat geval betaalt de maatschappij de

schadegeval wegens kwade trouw van de verzekerde.
2. omvang van de dekking tijdens de uitlooptermijn

premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is aan

Indien de verzekeringnemer dit aanbod binnen de in dit artikel onder 1

de verzekeringnemer terug.

genoemde termijn schriftelijk heeft aanvaard en tevens binnen 30 dagen
na de ontvangst van het bericht van opzegging de verschuldigde premie

Artikel 6

Wetswijziging

(ten bedrage van maximaal de laatst verschuldigde jaarpremie), de kosten

De maatschappij heeft het recht indien gedurende de verzekeringstermijn het

en de assurantiebelasting heeft betaald, blijft deze verzekering evenwel

aansprakelijkheidsrisico door wetgeving in formele of in materiële zin wordt

gedurende de uitlooptermijn van kracht ten aanzien van:

of zal worden verzwaard, de verzekeringsovereenkomst met ingang van een

a. vorderingen tot vergoeding van schade, die tijdens deze uitlooptermijn

door de maatschappij te bepalen datum op te zeggen of te herzien, met

door de maatschappij zijn ontvangen, voor zover deze betrekking

inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen.

hebben op:

-

letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet
de dood tengevolge hebbende,

-

beschadiging, vernietiging of verlies, waaronder begrepen het
verontreinigd of vuil worden, van zaken van anderen dan de
verzekerden,

-

het verontreinigd of vuil worden van enig oppervlaktewater, met
inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade, of

-

aantasting van de economische gebruikswaarde van zaken van
anderen dan de verzekerden anders dan door beschadiging,
vernietiging of verlies van die zaken, ontstaan tijdens de
geldigheidsduur van de opgezegde verzekering maar voor de
ingangsdatum van de overeengekomen uitlooptermijn;

b. vorderingen tot vergoeding van bereddingskosten, die tijdens deze
uitlooptermijn door de maatschappij zijn ontvangen, voor zover zij
betrekking hebben op maatregelen die zijn getroffen tijdens de
geldigheidsduur van de opgezegde verzekering maar voor de
ingangsdatum van de overeengekomen uitlooptermijn.
Bij niet-tijdige betaling van de verschuldigde premie, kosten en
assurantiebelasting vervalt de dekking van het uitlooprisico met
terugwerkende kracht en eindigt de verzekering van rechtswege.
3. aanvullende eis bij risicoverzwaring
Indien de maatschappij de verzekering ingevolge artikel 5 onder 2 of 3 van
rubriek C. heeft opgezegd, geldt voor de in dit artikel 9 onder 1
omschreven dekking van het uitlooprisico als aanvullende eis, dat de
schade en de kosten waarop de vordering betrekking heeft op geen enkele
wijze verband houden met de in artikel 5 onder 1 van rubriek C. bedoelde
wijziging van activiteiten.
4. onderdeel van de geldigheidsduur
Voor de toepassing van het in de polis vermelde bedrag per vordering
wordt de uitloopperiode geacht deel uit te maken van de geldigheidsduur
van de opgezegde verzekering.
5. meer vorderingen
Voor de toepassing van het in de polis vermelde bedrag per verzekeringsjaar worden alle vorderingen tot vergoeding van schade en kosten, die
tijdens de uitloopperiode door de maatschappij feitelijk worden ontvangen,
geacht te zijn ontvangen gedurende het laatste verzekeringsjaar van de
opgezegde verzekering, tenzij overeenkomstig het bepaalde in artikel 3
onder 1 en 2 van rubriek C. een eerder verzekeringsjaar van toepassing is.

