Technische Verzekeringen
Bijzondere Voorwaarden C.A.R.-verzekering van bouwrisico’s
Rubriek A3 - Bestaande eigendommen van de opdrachtgever
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Artikel 1

Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 4

Vergoeding van de schade
Wij vergoeden per gebeurtenis voor alle verzekerden samen maximaal het op
het polisblad onder rubriek A3 vermelde verzekerde bedrag, waarbij het
bepaalde in artikel 2.2 onverminderd van kracht blijft:
1. alleen de reparatiekosten, waarop voor zaken, die aan slijtage
onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor
oud wordt toegepast;
2. als reparatie niet mogelijk is, of de reparatie- of de vervangingskosten
méér bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrokken
object onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de gebeurtenis, alleen het
verschil tussen deze waarden.
Wij doen geen beroep op onderverzekering.

In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:
Verzekerden
1. u;
2. de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie;
3. de hoofdaannemer(s);
4. de (onder)aannemer(s);
5. de architect(en), de constructeur(s) en de adviseur(s).

Artikel 2

Omvang van de dekking
1.

2.

Tijdens de bouw- en onderhoudstermijn
Tijdens de verzekerde bouwtermijn en de onderhoudstermijn, als deze is
meeverzekerd, verlenen wij dekking voor de schade die de
opdrachtgever lijdt door beschadiging van bestaande eigendommen van
de opdrachtgever, maar alleen als de beschadiging direct wordt
veroorzaakt door de uitvoering van het werk en de beschadiging is
veroorzaakt onder verantwoordelijkheid van een verzekerde.
Opruimingskosten
Wij verlenen ook dekking voor de opruimingskosten die als gevolg van
een gedekte schade moeten worden gemaakt. Deze kosten vergoeden
wij tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag, ook al overschrijdt de
schadevergoeding hierdoor het verzekerde bedrag voor rubriek A3.

Artikel 3

Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden gelden de volgende
bepalingen.
Wij verlenen geen dekking voor:
1. beschadiging door brand en/of ontploffing;
2. schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten;
3. beschadiging van:
motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen;
kranen, bulldozers, draglines en ander werkmaterieel;
gereedschappen, machines en werktuigen;
keten, loodsen en andere tijdelijke onderkomens en hun inhoud, die
voor het werk al dan niet daadwerkelijk worden gebruikt;
hulpconstructies en/of hulpwerken (zoals steigers, bekistingen en
damwanden);
4. geld en geldswaardige papieren;
5. extra kosten door het gebruik van goederen van een andere soort of
kwaliteit dan de beschadigde;
6. extra kosten om reparatie of vervanging te bespoedigen;
7. beschadiging toegebracht ten behoeve van het werk, behalve als deze
dient tot herstel van een gedekte schade;
8. schaden die verband houden met een milieuaantasting, behalve als deze
milieuaantasting een plotselinge onzekere gebeurtenis is en deze
gebeurtenis niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam
(in)werkend proces.
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