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Art. 1 Begripsomschrijvingen
In deze bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:

1. verzekerde
- uzelf;
- de eigenaar, bezitter of houder van het vervoermiddel

waarmee de verzekerde zaken vervoerd worden;
- de bestuurder;
- de passagier/de bijrijder.

2. blikseminslag
directe inslag door atmosferische ontlading met zichtbare
sporen op verzekerde zaken die zich bevinden op het risico-
adres zoals omschreven op het polisblad;

3. brand
een vuur buiten een haard, dat veroorzaakt wordt door
verbranding, dat met vlammen gepaard gaat en dat in staat
is zich op eigen kracht voort te planten;

4. vervangingswaarde:
het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar 
soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaak.
Als er geen vervangingsmarkt bestaat dan wordt aangehou-
den de hoogste uitkomst van:

- de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor
technische veroudering of

- de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor 
economische veroudering.
daarbij rekening houdende met de staat van onderhoud van
de zaak.

5. ontploffing
een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen
of dampen. De volledige tekst van de omschrijving
"ontploffing" en de daarbij behorende toelichting is door het
Verbond van Verzekeraars d.d. 5 april 1982 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd;

6. storm
wind met een snelheid van ten minste 14 meter per seconde
(windkracht 7);

7. opstal
de op het polisblad omschreven onroerende za(a)k(en),
waarin zich de verzekerde roerende zaken bevinden en/of de
bedrijfsactiviteiten plaatsvinden;

8. oorlogsrisico
- oorlog en op oorlog lijkende handelingen, burgeroorlog,

revolutie en opstand;
- uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo´s, mijnen,

bommen en dergelijke oorlogswerktuigen, ook indien de
schade in vredestijd is ontstaan;

- neming en aanhouding op last van hogerhand;
9. stakersrisico
- gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting

van werknemers en arbeidsonlusten;
- gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen;
- oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden;

een en ander voor zover dit niet valt onder oorlogsrisico;
10. verzekeringsjaar

een periode van twaalf maanden vanaf de hoofdpremiever-
valdatum en elke aansluitende periode van gelijke duur.
Indien de periode vanaf de ingangsdatum van de verzeke-
ring tot de hoofdpremievervaldatum of vanaf de
hoofdpremievervaldatum tot de beëindigingsdatum korter is

dan twaalf maanden, wordt een dergelijke periode ook als
een verzekeringsjaar beschouwd. Bij een geldigheidsduur
korter dan twaalf maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan
de geldigheidsduur.

Art. 2 Wat is verzekerd?
Met inachtneming van het bepaalde in de algemene en
bijzondere voorwaarden, geeft de verzekering dekking
volgens één of meer van de onderstaande condities, zoals
omschreven in het polisblad.

A Conditie A "All Risks"
Wij vergoeden:
alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde
zaken, onverschillig door welke oorzaak ontstaan.

B Conditie B "Alle van buiten komende onheilen"
Wij vergoeden:
alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde
zaken door:

1. brand, ontploffing, blikseminslag of storm;
2. het vallen van de verzekerde zaken of een deel daarvan

tijdens het laden of lossen;
3. het lossen van de verzekerde zaken uit nood en het opnieuw

laden van die zaken;
4. aanrijden, botsten of enig ander ongeval, het vervoermiddel

overkomen;
5. opzet of schuld van de chauffeurs of andere met het vervoer

belaste personen; 
6. enig ander van buiten komend onheil, hoe ook genaamd.

C Conditie C "Evenementen"
Wij vergoeden:
alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde
zaken, uitsluitend indien:

1. het vervoermiddel, waarop of waarin de verzekerde zaken
zich bevinden, een ongeval is overkomen of in brand is
geraakt, mits redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat het
evenement naar zijn aard en omvang het verlies van en de
schade aan de verzekerde zaken heeft veroorzaakt; 

2. het verlies en de schade het gevolg zijn van:
a. brand of ontploffing;
b. een evenement bij het laden of lossen  van de zaken;
c. het lossen van de verzekerde zaken uit nood en het opnieuw

laden van die zaken.
D Verblijfsdekking (beurzen en tentoonstellingen)

Deze dekking is uitsluitend van kracht indien dit op het polis-
blad is aangetekend.
Wij vergoeden:

1. alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde
zaken, onverschillig door welke oorzaak ontstaan,
gedurende het transport naar en van de beurs of de tentoon-
stelling en het verblijf aldaar binnen het gebouw waar de
beurs of de tentoonstelling wordt gehouden, een en ander
voor zover het transport en/of verblijf voor uw risico is. 
De dekking geldt voor een periode van maximaal veertien
aaneengesloten dagen per beurs en/of tentoonstelling.

2. diefstal of de poging daartoe is uitsluitend gedekt na sporen
van braak aan de buitenkant van het gebouw waarin de
beurs en/of de tentoonstelling wordt gehouden. Indien dat
gebouw is opgedeeld in meerdere afsluitbare ruimten, dan is
aan het hiervoor gestelde ook voldaan wanneer de dader de
bij verzekerde in gebruik zijnde ruimte door middel van braak
is binnengedrongen.

3. per gebeurtenis blijft het eigen risico zoals vermeld op het
polisblad voor uw rekening.

Art. 3 Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht binnen Nederland, tenzij op het
polisblad anders is vermeld.

Art. 4 Begin en einde van het risico
1. de zaken zijn gedekt vanaf het moment waarop zij worden
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opgenomen of weggevoerd om de verzekerde reis aan te
vangen en voorts gedurende de hele reis. De dekking eindigt
zodra de zaken op de plaats van bestemming zijn afgele-
verd. 

2. de dekking eindigt niet:
- indien de zaken zich na de voor u gebruikelijke werkuren in

het  vervoermiddel bevinden, met dien verstande dat de
beperking van het diefstalrisico zoals omschreven in artikel 5
onverminderd van kracht is.

- indien op de polis is aangetekend dat er een verblijfsdekking
van toepassing is. In dat geval zijn de zaken verzekerd
gedurende de periode zoals vermeld onder A en tevens
gedurende de tijd dat zij zich bevinden op de locatie waar de
beurs/de tentoonstelling gehouden wordt. 

Art. 5 Beperking diefstalrisico
A Binnen gebruikelijke werkuren

In afwijking van het bepaalde in artikel 2A, B en D is verlies
of beschadiging door diefstal of een poging daartoe slechts
gedekt tijdens de, in het soort bedrijf als dat van u, gebruike-
lijke werkuren na waarneembare sporen van braak aan:

1. het deugdelijk afgesloten vervoermiddel;
2. de deugdelijk afgesloten opstal of gedeelte van de opstal,

waarin het beladen vervoermiddel zich bevindt.
B Buiten gebruikelijke werkuren

Buiten de gebruikelijke werkuren is verlies of beschadiging
door diefstal of een poging daartoe slechts gedekt na
waarneembare sporen van braak aan de deugdelijk afgeslo-
ten opstal of gedeelte van de opstal waarin het beladen
vervoermiddel zich bevindt. 
Deze beperkingen van de dekking gelden niet als het
vervoermiddel wordt achtergelaten tengevolge van een, door
u aannemelijk te maken, onvoorziene omstandigheid,
waardoor verder vervoer onmogelijk is. Een en ander mits u
of uw personeel alle in redelijkheid te verlangen maatregelen
ter voorkoming van schade heeft getroffen.

Art. 6 Uitbreiding van de verzekering
A Bereddingskosten en Averij-grosse

Boven het verzekerd bedrag wordt tevens vergoed:
1. zodra de verzekerde(n) van de gebeurtenis of het ophanden

zijn daarvan op de hoogte is/zijn, of behoort te zijn, is ieder
van hen, naarmate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht
binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen die tot
voorkoming of vermindering van schade kunnen leiden. Wij
vergoeden de kosten verbonden aan het nemen van de in dit
lid bedoelde maatregelen en de schade aan zaken die
daarbij worden ingezet.
Indien de verzekerde de in dit lid bedoelde verplichting niet
is nagekomen kunnen wij de uitkering verminderen met de
schade die hij daardoor lijdt;

2. de als gevolg van wettelijke bepalingen van u gevorderde
bijdrage in averij-grosse, hoe gering ook, derhalve zonder
franchise.

B Zaken van derden
De verzekering dekt mede de zaken van derden, die zich in
verband met reparatie of bewerking in het vervoermiddel
bevinden.

Art. 7 Verpakkingschade
Indien ten gevolge van een gedekte schadeoorzaak een
waardevermindering is ontstaan als gevolg van schade aan
of verlies van de verpakking of het materiaal, dat voor
aanduiding van merk en soort gebruikt wordt, vergoeden wij
de kosten van herstel van de verpakking of het materiaal,
alsmede de eventueel na het herstel nog resterende waarde-
vermindering. Indien herstel niet mogelijk is of de
herstelkosten bedragen meer dan de waardevermindering,
vergoeden wij de waardevermindering.

Art. 8 Overige uitsluitingen
In aanvulling op de uitsluitingen zoals genoemd in de
algemene voorwaarden is tevens van de verzekering uitge-
sloten:

A Oorlogsrisico en stakersrisico
De verzekering vervalt niet en evenmin wordt onze aanspra-
kelijkheid opgeheven of beperkt:

1. in geval van oorlogsrisico of stakersrisico overkomende aan
de zaken, aan het vervoermiddel waarin zij zich bevinden of
aan beide; onverschillig  of deze verzekering tegen enige
vorm van oorlogsrisico of stakersrisico dekking geeft;

2. indien verzekerde of een derde enige handeling verricht of
nalaat als gevolg van dit oorlogsrisico of stakersrisico, of uit
vrees daarvoor. 
In ieder geval eindigt onze aansprakelijkheid na verbeurdver-

klaring, prijsverklaring, rekwisitie, onteigening of soortgelijke
handelingen verricht door, in opdracht van of namens enige
militaire of burgerlijke overheid.
Het bepaalde in dit artikel heeft voorrang boven hetgeen
enige afwijkende wettelijke regeling mocht bepalen.

Degene die zich door een daad van oorlogsrisico of stakers-
risico de eigendom van zaken of enig belang daarbij heeft
verschaft, kan nimmer enig recht aan deze verzekering
ontlenen.

B Alcohol, drugs en geneesmiddelen
Wij verstrekken geen uitkering voor gebeurtenissen die zijn
ontstaan, toegenomen of verergerd:

1. door een ongeval verzekerde overkomen, terwijl zijn bloedal-
coholgehalte 0,5 promille of hoger was, of het
ademalcoholgehalte 220 microgram of hoger was per liter
uitgeademde lucht;

2. door een ongeval de verzekerde overkomen, waarbij wij op
grond van verzamelde toedrachtsgegevens in redelijkheid
aannemelijk kunnen maken dat het ongeval een gevolg was
van overmatig alcoholgebruik. Hiervan is in ieder geval
sprake indien verzekerde bij verdenking dat hij heeft gehan-
deld in strijd met het bepaalde in art. 8 van de
Wegenverkeerswet geweigerd heeft zich te onderwerpen
aan een bloedonderzoek of ander onderzoek ter vaststelling
van het in art. 8 van de Wegenverkeerswet bedoelde gehalte
of gebruik;

3. door gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdo-
vende of opwekkende middelen anders dan op medisch
voorschrift.

C Eigen gebrek en eigen bederf
Schade of verlies uit enig gebrek, eigen bederf, of uit de
aard en de natuur van de verzekerde zaken zelf onmiddellijk
voortspruitende. Wij vergoeden wel de schade of verlies als
boven bedoeld, indien u bewijst dat de schade of het verlies
is veroorzaakt door een voorval waartegen de zaken zijn
verzekerd.
In afwijking van het bepaalde in de vorige alinea zijn wij,
ingeval van schade of verlies door vertraging, slechts dan tot
vergoeding gehouden, indien de vertraging door het voorval
is veroorzaakt en het vervoermiddel dat de zaken vervoert,
daardoor is beschadigd.

D Echte en valse sleutels
Verlies of beschadiging door diefstal met gebruik van echte
of valse sleutels, zonder dat er verder sprake is van braak, is
van de verzekering  uitgesloten.

Art. 9 Verzekerde waarde en verzekerd bedrag
A Verzekerde waarde

De verzekering geschiedt:
1. voor niet verkochte zaken:

op basis van een bedrag gelijk aan de waarde volgens de
inkoopfactuur, verhoogd met vracht en alle verdere onkos-
ten, voor zover niet reeds in het factuurbedrag begrepen;

2. voor verkochte zaken:
op basis van een bedrag gelijk aan de waarde volgens de
inkoopfactuur, verhoogd met vracht en alle verder onkosten,
voorzover niet reeds in het factuurbedrag begrepen;

3. voor zaken bestemd voor eigen bedrijfsmatig gebruik:
op basis van vervangingswaarde.

B Onderverzekering
Indien het maximum verzekerd bedrag minder bedraagt dan
de waarde volgens lid A van dit artikel van de in één vervoer-
middel geladen zaken, zullen schade en kosten worden
vergoed in verhouding van het maximum verzekerd bedrag
tot die waarde, tenzij vóór aanvang van het vervoer anders is
overeengekomen of het meerdere elders is verzekerd, in
welk geval de verzekering wordt geacht in gemeenschap te
lopen met de elders gesloten verzekering.

C Schadevergoeding en verzekerd bedrag
De verzekering blijft gedurende de gehele looptijd voor het
volle verzekerd bedrag van kracht, ongeacht de bedragen
die voor schadevergoeding mochten zijn uitgekeerd.

D Naverrekening
Op ons verzoek bent u verplicht de vervoerde omzet in een
afgelopen verzekeringsjaar op te geven.
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