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7.

Artikel 2

Algemene dekkingsomschrijving
1.

Artikel 1

Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:
1. Aanspraak
Een vordering die is ingesteld tegen verzekerde(n) tot vergoeding van
schade als gevolg van een handelen of nalaten.
Als één aanspraak beschouwen wij aanspraken, al dan niet tegen meer
verzekerden ingesteld, die verband houden met of voortvloeien uit:
hetzelfde handelen of nalaten of
een voortdurend handelen of nalaten of
een opeenvolgend handelen of nalaten met dezelfde oorzaak.
Deze meerdere aanspraken beschouwen wij als aangemeld op het
moment van de melding van de eerste aanspraak.
2. Gebeurtenis
Een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden,
waardoor schade ontstaat. De gebeurtenis moet plaatsvinden tijdens de
looptijd van de gebeurtenis. Bij een reeks voorvallen worden alle daaruit
voortvloeiende schaden geacht te zijn ontstaan op het moment dat de
eerste schade uit de reeks is ontstaan.
3. Handelen of nalaten
Een handelen of nalaten van (een) verzekerde(n) waaruit een aanspraak
voortvloeit.
Met een handelen of nalaten stellen wij gelijk een schadevoorval - door
zaken en/of een handelen of nalaten van een andere (rechts)persoon dan
een verzekerde - dat volgens de wet of de in het verkeer geldende
opvattingen voor rekening van verzekerde(n) komt.
4. Milieuaantasting
De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van een
vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende,
besmettende, bederf veroorzakende of een verontreinigende werking
heeft in of op de bodem, het oppervlaktewater of een al dan niet
ondergronds(e) water(gang).
5. Omstandigheid
Feit(en) waaruit een reële dreiging tot een aanspraak kan worden afgeleid.
Daaronder verstaan wij feiten waarover de verzekerde concreet kan
meedelen:
van wie de aanspraak kan worden verwacht en
van welk handelen of nalaten de aanspraak een gevolg kan zijn en/of
welke maatregelen de verzekerde heeft genomen om de aanspraak
te voorkomen of te beperken.
6. Schade
In afwijking van en in aanvulling op de bepalingen in de Algemene
Voorwaarden, verstaan wij onder schade:
a. Schade aan personen
Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet
met de dood tot gevolg, inclusief de schade die daaruit voortvloeit.
b. Schade aan zaken
Beschadiging, vernietiging, verloren gaan, verontreiniging of vuil
worden van roerende en/of onroerende zaken van anderen dan u,
inclusief de schade die daaruit voortvloeit. Onder schade aan zaken
verstaan wij niet beschadiging, vernietiging, verloren gaan,
verontreiniging of vuil worden van informatiedragers en de daarop
aanwezige informatie (software).
Onder schade verstaan wij niet de kosten die (potentiële) benadeelden
hebben gemaakt voor maatregelen ter voorkoming van schade als
bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke
bepalingen, inclusief de schade die daaruit voortvloeit.
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Verzekeringsjaar
Een periode van 12 maanden vanaf de premievervaldag en elke
periode van gelijke duur die daarop aansluit. Als de periode vanaf de
ingangsdatum van de verzekering tot de premievervaldag of vanaf de
premievervaldag tot de beëindigingsdatum korter is dan 12 maanden,
beschouwen wij zo'n periode ook als een verzekeringsjaar. Bij een
geldigheidsduur die korter is dan 12 maanden is het verzekeringsjaar
gelijk aan de geldigheidsduur.

2.

Verzekerd bedrag
a. Onze vergoedingsplicht per aanspraak/gebeurtenis, per
verzekeringsjaar of per gebeurtenis bedraagt voor alle verzekerden
samen maximaal het daarvoor bij de betreffende
aansprakelijkheidsdekking op het polisblad vermelde verzekerde
bedrag.
b. Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om bij een gedekte
aanspraak de schade te vergoeden, bieden wij dekking tot maximaal
eenmaal het verzekerde bedrag per aanspraak/gebeurtenis voor alle
hieronder genoemde kosten tezamen:
1. de kosten van procedures die met ons goedvinden of op ons
verzoek worden gevoerd;
2. de kosten van rechtsbijstand die op ons verzoek wordt verleend;
3. de kosten die met ons goedvinden worden gemaakt voor de
vaststelling van aansprakelijkheid en schade;
4. de verschuldigde wettelijke rente over het door de verzekering
gedekte gedeelte van de hoofdsom;
5. de bereddingskosten.
Wel handhaven wij de maximale vergoedingsplicht per
verzekeringsjaar.
Het op het polisblad vermelde eigen risico is niet van toepassing op
de kosten die wij hierboven onder sub 1 t/m 3 noemen.
c. Voor het maximum verzekerde bedrag per verzekeringsjaar geldt dat
de datum waarop de eerste schriftelijke melding van de aanspraak
of omstandigheid door ons is ontvangen, bepalend is voor het
verzekeringsjaar waaraan wij die aanspraak of omstandigheid
toerekenen.
d. Als de aansprakelijkheid van een verzekerde ook onder een andere
rubriek van deze verzekering is verzekerd, dan cumuleren de
verzekerde bedragen van de afzonderlijke rubrieken niet. In dat geval
geldt het hoogste verzekerd bedrag.
Wijziging verzekerd bedrag
a. Als in een verzekeringsjaar het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar
wijzigt, vergoeden wij maximaal het bedrag dat berekend is naar rato
van de perioden, waarvoor in dat verzekeringsjaar de verschillende
verzekerde bedragen van kracht zijn.
b. Voor aanspraken of omstandigheden die op het tijdstip van een
verhoging van het verzekerd bedrag bekend zijn bij u of een
aansprakelijk gestelde verzekerde, blijven de verzekerde bedragen
per aanspraak en eigen risico’s van toepassing zoals die waren voor
het tijdstip van de verhoging.

Artikel 3

Aanvullende uitsluitingen
Daar waar in de Algemene Voorwaarden bij de algemene uitsluitingen het
begrip ‘gebeurtenis’ staat vermeld, moet u dit lezen als ‘aanspraak’ of
‘omstandigheid’.
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden gelden de volgende
bepalingen.
1. Aansprakelijkheidverhogende bedingen
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde
die voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwaringsof ander soortgelijk beding, behalve als en voor zover de
aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder deze bedingen.
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2.

Opzet
a. Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van een
verzekerde voor schade die het beoogde of zekere gevolg is van
een handelen of nalaten, hierna genoemd opzettelijk veroorzaakte
schade.
b. Wel verlenen wij dekking voor de aansprakelijkheid van een
verzekerde voor door zijn ondergeschikte(n) opzettelijk veroorzaakte
schade, maar alleen als deze verzekerde met betrekking tot de
opzettelijk veroorzaakte schade geen verwijt treft. Wij behouden
ons uitdrukkelijk het recht voor de op grond van deze bepaling
uitgekeerde schade op de veroorzaker(s) te verhalen.
c. Als verzekerde een rechtspersoon is, een vennootschap onder firma
of een commanditaire vennootschap wordt voor de toepassing van
artikel 3.2 onder verzekerde verstaan een bestuurder (in de zin van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) respectievelijk een beherend
vennoot.

b.

5.

Artikel 7

Wijziging van het risico
1.

Artikel 4

Einde van de verzekering
Daar waar in de Algemene Voorwaarden bij het einde van de verzekering
het begrip ‘gebeurtenis’ staat vermeld, moet u dit lezen als ‘aanspraak’ of
‘omstandigheid’.
In aanvulling op deze bepaling in de Algemene Voorwaarden eindigt de
verzekering ook:
a. als u deze opzegt als u een wijziging van de premie en/of voorwaarden,
zoals genoemd in artikel 7 lid 2 van deze Bijzondere Voorwaarden niet
accepteert. De verzekering eindigt dan op de in artikel 7 lid 2 genoemde
datum;
b. als wij deze schriftelijk opzeggen na ontvangst van een kennisgeving
als omschreven in artikel 7 lid 2 van deze Bijzondere Voorwaarden.
De verzekering eindigt op de datum die wij in de opzegbrief vermelden,
waarbij wij een opzegtermijn hanteren van ten minste 14 dagen;
c. zodra uw activiteiten binnen de verzekerde hoedanigheid definitief zijn
beëindigd.

Artikel 5

Eigen risico

een uitkering die alleen vanwege het bestaan van een
schaderegelingovereenkomst tussen ons en een andere verzekeraar
niet of slechts ten dele kan worden verhaald;
c. een uitkering die bestaat in hulpverlening en/of kosten als
omschreven in artikel 4.2 van de Bijzondere Voorwaarden
aansprakelijkheid motorrijtuigen (Rubriek G1).
Terugbetaling van de premie
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verminderen wij de premie
als en voor zover dit billijk is. Wij betalen geen premie terug als er sprake
is van opzet van de verzekerden om ons te misleiden.

2.

Als er binnen de verzekerde hoedanigheid wijzigingen optreden zo, dat
het verzekerde risico als gevolg hiervan wordt verzwaard, dan kunnen wij
de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering wijzigen. U moet
ons van deze wijziging(en) direct schriftelijk op de hoogte brengen maar
in ieder geval binnen 2 maanden na het intreden van de wijziging(en).
Verzekerde kan aan deze verzekering geen enkel recht ontlenen als u
deze verplichting niet nakomt en daardoor onze belangen schaadt.
Onder een wijziging van de verzekerde hoedanigheid verstaan wij ook een
overgang van een verzekerde eenmanszaak in een vennootschap onder
firma en/of een uitbreiding van het aantal vennoten van een verzekerde
vennootschap. U bent verplicht ons van deze wijziging in kennis te stellen
en wel zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden na
het intreden van de wijziging. Aan deze verzekering en/of rubriek kunnen
geen rechten worden ontleend met betrekking tot risico's die verband
houden met wijziging van activiteiten waarvan wij niet of niet tijdig in
kennis is gesteld.
Wij kunnen na ontvangst van de mededeling van de genoemde
wijziging(en):
a. de verzekering beëindigen. Wij hanteren daarbij een opzegtermijn van
ten minste 14 dagen;
b. u een schriftelijk voorstel doen met een wijziging van de premie en/of
de voorwaarden. U heeft met de wijziging ingestemd behalve als u
ons binnen 30 dagen na ontvangst van ons voorstel schriftelijk
bericht dat u niet akkoord gaat. Als u van dit recht gebruik maakt,
dan eindigt de verzekering op de datum die wij in ons voostel
noemen.

Op het polisblad is vermeld welk(e) eigen risico’s van toepassing is (zijn).

Artikel 6

Premie
1.
2.

3.
4.

Premieberekening
De premie is gebaseerd op rijrisico’s en de jaaromzet.
Driejaarlijkse premievaststelling
Als wij de jaarpremie baseren op de jaaromzet, stellen wij de premie
telkens vast voor een periode van 3 jaar. U moet ons de omzetgegevens
(van dat moment) die nodig zijn om de jaarpremie na 3 jaar opnieuw voor
een zelfde duur vast te stellen binnen 2 maanden na een schriftelijk
verzoek daartoe van ons verstrekken. Als u niet aan deze verplichting
voldoet, kunnen wij de nieuwe jaarpremie vaststellen op 150% van de tot
dan geldende jaarpremie.
Als de berekende premie een bijbetaling tot gevolg heeft, dan moet u
deze voldoen binnen 30 dagen nadat u deze verschuldigd wordt. Als de
berekende premie een terugbetaling van premie tot gevolg heeft, dan
betalen wij deze terug waarbij wij rekening houden met de geldende
minimumpremie.
Naverrekening motorrijtuigen
Jaarlijks zal aan de hand van de bij ons bekend zijnde kentekenregistratie
worden naverrekend.
No claim korting
De op het polisblad vermelde premie is de basispremie onder aftrek van
30% no claimkorting op de rubrieken G1,G2,G4 en G5. Wanneer in het
desbetreffende verzekeringsjaar een schade-uitkering wordt verleend,
dan wordt op de desbetreffende rubriek verleende no claimkorting van
30% teruggevorderd.
Als een uitkering onder de polis wordt niet beschouwd:
a. een uitkering die door ons is verhaald;
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