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Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene
Voorwaarden, de Algemene Begripsomschrijvingen en de Bijzondere
Voorwaarden Milieuschadeverzekering. Daar waar de bepalingen in de
Bijzondere Voorwaarden Milieuschadeverzekering voor ondergrondse tanks
afwijken van de bepalingen in de Bijzondere Voorwaarden
Milieuschadeverzekering, gaan de Bijzondere Voorwaarden
Milieuschadeverzekering voor ondergrondse tanks voor.
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Artikel 1

Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:
1. Het Besluit (BOOT 1998)
Waar in de voorwaarden wordt gesproken van ‘Het Besluit’ wordt
bedoeld het Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 1998 of toekomstige
algemeen verbindende voorschriften, die in de plaats treden van dit
besluit.
2. Ondergrondse tank
Tank, daaronder niet begrepen een septic tank, van staal of van
kunststof, die geheel of gedeeltelijk in de bodem is gelegen of is ingeterpt,
met daarbij behorende leidingen en appendages.
3. Opslaan van een vloeistof in een ondergrondse tank
Het bewaren van een vloeistof in een ondergrondse tank, vullen van een
ondergrondse tank met vloeistof, uit een ondergrondse tank betrekken
van vloeistof, en alle handelingen die met dat bewaren, vullen of
betrekken in onmiddellijk verband staan.

c.

Artikel 2

Omvang van de dekking
1.

2.

Omschrijving van de dekking
Verzekerd zijn:
a. kosten van sanering van een verontreiniging als gevolg van het
opslaan van een vloeistof in een ondergrondse tank,
b. kosten en/of schade van een derde, die het gevolg zijn van de
sanering,
c. andere zaakschade van een derde, inclusief de daaruit voortvloeiende schade, voorgevallen buiten de verzekerde locatie,
een en ander, mits:
1. de sanering betrekking heeft op een verontreiniging, die het
rechtstreeks en uitsluitende gevolg is van een emissie, die direct is
veroorzaakt door een(de) in de polis genoemde verzekerde
ondergrondse tank(s);
2. andere zaakschade van een derde voortvloeit uit een verontreiniging
van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet
ondergrond(se) water(gang), die het rechtstreeks en uitsluitende
gevolg is van een emissie, die direct is veroorzaakt door een(de) in
de polis genoemde verzekerde ondergrondse tank(s);
3. de emissie waaruit de verontreiniging is ontstaan zich heeft
verwezenlijkt tijdens de looptijd van de verzekering;
4. binnen één jaar na de verwezenlijking van de verontreiniging
aanspraak op vergoeding onder deze polis is gemaakt.
Verzekerd bedrag
a. Begrenzing naar bedrag
De vergoedingsplicht van de verzekeraar bedraagt per ondergrondse
tank en per locatie maximaal het daarvoor het in de polis vermelde
verzekerd bedrag.
b. Meeverzekerde kosten
Binnen de grenzen van het verzekerd bedrag zijn meeverzekerd:
1. expertisekosten;

Model BTA 06-1 (52432)

d.

e.

bereddingskosten;
kosten van preventieve opruiming;
andere zaakschade van u of de verzekerde op de verzekerde
locatie, die het gevolg is van de sanering op de verzekerde
locatie;
5. de bedrijfsschade van u of de verzekerde, waaronder begrepen
de kosten ter voorkoming en beperking daarvan. De
schadevergoedingstermijn beloopt maximaal 52 weken vanaf
het moment dat de reiniging, opruiming, transport, opslag,
vernietiging en vervanging van grond en/of (grond)water en/of
isolatie van een verontreiniging daadwerkelijk een aanvang heeft
genomen. De kosten ter voorkoming en beperking van
bedrijfsschade worden alleen vergoed, voor zover de
bedrijfsschade inclusief deze kosten het bedrag niet zullen
overtreffen, dat zou zijn ontstaan zonder de uitgave van deze
kosten. Niet gedekt zijn boetes of kosten wegens het niet of
vertraagd nakomen van contracten, afschrijving op dubieuze
debiteuren en afschrijving op de door de ramp vernietigde
interesten;
6. kosten van herstel van beschadiging van bestrating en
beplanting, veroorzaakt door de sanering;
7. kosten, noodzakelijk om de sanering uit te kunnen voeren.
Hieronder verstaan wij ook de kosten van hulpconstructies;
8. kosten van herstel van schade, die het noodzakelijk gevolg is
van de sanering. Hieronder verstaan wij ook de kosten van
afbraak en/of herbouw. De herstel- en/of herbouwkosten
vergoeden wij tot maximaal het verschil tussen de
verkoopwaarde van de opstallen vóór en na de in het kader van
de uitvoering van de sanering noodzakelijke afbraak;
9. kosten van herstel of vervanging van ondergrondse pijpen,
leidingen en/of kabels die als gevolg van de verontreiniging
beschadigd zijn geraakt.
Huur verzekerde locatie
Als u de verzekerde locatie (of een gedeelte daarvan) heeft gehuurd,
zijn in aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 2.2.b over de
meeverzekerde kosten eveneens verzekerd:
1. de kosten en/of schade van de medehuurder(s) en/of de
verhuurder van de verzekerde locatie, die het gevolg zijn van
sanering van de verzekerde locatie;
2. andere zaakschade van de medehuurder(s) en/of de verhuurder
van de verzekerde locatie, inclusief de daaruit voortvloeiende
schade, voorgevallen binnen de verzekerde locatie, voor zover
die het gevolg zijn van sanering van de verzekerde locatie.
Het recht op vergoeding van bovengenoemde kosten en/of schade
ontstaat pas nadat u tegenover ons schriftelijk heeft verklaard
hiermee in te stemmen.
In het kader van de dekking als omschreven in het artikel over
verweersbijstand wordt onder ‘derden’ eveneens verstaan
‘medehuurder(s)’ en of de ‘verhuurder’ voor door hen geleden
schade binnen de verzekerde locatie.
Verdeling verzekerd bedrag
Als het verzekerd bedrag bij een schade niet toereikend blijkt voor
het vergoeden van zowel de kosten en/of de schade, zoals genoemd
in artikel 2.1 a (kosten van sanering), als het vergoeden van de
kosten, zoals genoemd in artikel 2.1 b en c (kosten en/of schade van
een derde en andere zaakschade van een derde), 2.2.b en 2.2.c
(meeverzekerde kosten), zullen de kosten, zoals genoemd in de
artikelen 2.1.b en c, 2.2.b en 2.2.c, pas voor vergoeding in
aanmerking komen, nadat de kosten en/of de schade, zoals
genoemd in artikel 2.1.a, volledig zijn vergoed.
Evenredige verdeling meeverzekerde kosten
Als na vergoeding van de saneringskosten de som van de gedekte
overige schade van derden het nog resterend deel van het verzekerd
bedrag overtreffen en heeft meer dan één derde een onder deze
verzekering gedekte schade geleden, dan worden de aanspraken
van derden op vergoeding onder de polis naar evenredigheid
teruggebracht tot het beloop van het nog resterend deel van het
verzekerd bedrag.
Niettemin blijven wij als wij, onbekend met het bestaan van andere
door derden geleden schade, te goeder trouw aan een derde een
groter bedrag dan het aan deze toekomende deel hebben
uitgekeerd, tegenover die anderen slechts gehouden tot het beloop
van het overblijvende gedeelte van het verzekerd bedrag.
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Artikel 3

Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden gelden de volgende
bepalingen.
1. Personenschade
Niet gedekt is schade in de vorm van letsel of aantasting van de
gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend,
met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
2. Morsverliezen
Niet gedekt is schade ontstaan door of samenhangend met de aflevering
van motorbrandstoffen aan voertuigen en lekkages in de afleverzuilen,
behalve als anders is overeengekomen.
3. Bestaande verontreiniging
Niet gedekt is schade als gevolg van, veroorzaakt door, optredende bij of
voortvloeiende uit een verontreiniging, die reeds aanwezig is op het
moment dat het nul-onderzoek, zoals beschreven in ‘Het Besluit’, is
uitgevoerd.
4. Overtreding overheidsvoorschriften
Niet gedekt is schade die verband houdt met een handelen of nalaten dat
in strijd is met ‘Het Besluit’, tenzij de verzekerde aantoont dat deze
schade op geen enkele wijze verband houdt met, noch in omvang heeft
kunnen toenemen door het handelen of nalaten dat in strijd is met
‘Het Besluit’.

Artikel 4

Schaderegeling met derden
Wij hebben het recht een schadevergoeding rechtstreeks aan rechthebbende
personen of instanties te betalen en met deze een schikking te treffen.

Artikel 5

Einde van de verzekering
In aanvulling op het artikel Einde van een verzekering in de Algemene
Voorwaarden eindigt de verzekering ook als u of de verzekerde niet langer in
het bezit bent/is van een bij de verzekerde ondergrondse tank(s) behorend
geldig KIWA installatie- c.q. goedkeuringscertificaat BRL-K903 tankinstallaties
(REIT). In dat geval verlenen wij restitiutie van de premie over de nog
resterende looptijd van de verzekering.
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