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Algemeen
18: Verwijzing algemene voorwaarden
Deze bijzondere voorwaarden vormen een geheel met de
Algemene Voorwaarden BMV ALG DUA – 1 maart 2021.

19: Verzekerde projecten
19.1'HYHU]HNHULQJKHHIWEHWUHNNLQJRSDOOHGRRURILQRSGUDFKW
van verzekeringnemer uit te voeren projecten zoals omschreven
RSKHWSROLVEODGPLWV
a. de uitvoering van een project begint na de ingangsdatum
van de verzekering;
b. de in het bestek of de montageovereenkomst voorgeschreven montagetermijn, die ligt tussen het begin van
een project en de oplevering, niet langer is dan de monWDJHWHUPLMQYROJHQVKHWSROLVEODG
c. de in het bestek of de montageovereenkomst voorgeschreven onderhoudstermijn, die begint direct na de
oplevering van een project, niet langer is dan de onderKRXGVWHUPLMQYROJHQVKHWSROLVEODG
d. de geschatte eindwaarde van een project het betreffende
PD[LPXP]RDOVRSKHWSROLVEODGELM5XEULHNYHUPHOG
niet te boven gaat.
19.2 Projecten waarvoor een ander dan verzekeringnemer de
YHU]HNHULQJVSOLFKWRS]LFKKHHIWJHQRPHQHQZDDUYRRUverzekeringnemer geen dekking wenst, moeten voor de aanvang van de
werkzaamheden door verzekeringnemer schriftelijk bij verzekeraar worden afgemeld onder vermelding van een omschrijving
van het project met de locatie, aanvangsdatum, montagetermijn
en de aanneemsom.

20: Niet (automatisch) verzekerde projecten
'HYHU]HNHULQJKHHIWJHHQEHWUHNNLQJRSprojecten die niet vallen
ELQQHQGHRSKHWSROLVEODGRPVFKUHYHQYHU]HNHUGHDFWLYLWHLWHQ
HQRIRSprojecten die niet voldoen aan artikel 19.1.a-d.
Indien verzekeringnemer toch dekking wenst voor deze projecten dient de melding hiervan, door middel van het inzenden van
het bestek, de montageovereenkomst en tekeningen, evenals
overige van belang zijnde stukken, uiterlijk 14 dagen voor aanvang van die werkzaamheden met betrekking tot deze projecten
door verzekeraar te zijn ontvangen.
Indien verzekeraar de aangemelde projectenQLHWRIQLHWRSGH
QRUPDOH SROLVFRQGLWLHV ZHQVW WH YHU]HNHUHQ GHHOW verzekeraar
dit mede uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de melding mede
aan verzekeringnemerYRRU]RYHUYDQWRHSDVVLQJRQGHUYHUPHOGLQJYDQSUHPLHHQYRRUZDDUGHQ

21: Dekkingstermijnen
21.1 De dekking voor de afzonderlijke projecten vangt aan zodra
met de uitvoering van het project wordt gestart en eindigt:
a. ten aanzien van de montagetermijn:
bij oplevering van het project, waarbij de verzekerde montag
HWHUPLMQHHQPD[LPXPKHHIW]RDOVJHQRHPGRSKHWSROLVEODG
,QGLHQWLMGHQVGHPRQWDJHWHUPLMQXLWKRRIGHYDQYHUSOLFKtingen volgens het bestek of de montageovereenkomst
een project HQRI GHOHQ GDDUYDQ ZRUGHQ beproefd, start
GH EHSURHYLQJVWHUPLMQ RS KHW PRPHQW GDW PHW beproeven ZRUGW DDQJHYDQJHQ ZDDUELM GH YHU]HNHUGH EHSURHYLQJVWHUPLMQHHQPD[LPXPKHHIW]RDOVJHQRHPGRSKHW
SROLVEODG

b. ten aanzien van de onderhoudstermijn:
RS GH GDJ QDGDW GH YRRU KHW project overeengekomen
onderhoudstermijn verstreken is. Indien de overeengekomen onderhoudstermijn langer is dan de maximale
RQGHUKRXGVWHUPLMQ GLH YHUPHOG VWDDW RS KHW SROLVEODG
GDQHLQGLJWGHGHNNLQJRSGHGDJQDGDWGH]HPD[LPDOH
onderhoudstermijn verstreken is. Als aanvangsmoment
van de onderhoudstermijn geldt het moment van de oplevering van het project.
c. bij einde van de verzekering:
bij einde van de verzekering, met uitzondering van einde van de verzekering conform artikel 10.4.2 en 10.3.2,
blijft de dekking van kracht, mits verzekeringnemer voor
GHHLQGGDWXPYDQGHYHU]HNHULQJRSJDYHGRHWYDQGHELM
verzekerde nog onder handen zijnde projecten, onder
vermelding van:
• een omschrijving van het project met de locatie;
• de nog te verwerken bedragen;
• GHYHUPRHGHOLMNHRSOHYHUGDWXP
• de montagetermijn;
• de eventuele onderhoudstermijn
• Er is geen dekking voor projecten waarvan de uitvoering begint na de einddatum van de verzekering.
d. in geval van bedrijfsbeëindiging of faillissement:
wanneer de verzekering eindigt vanwege bedrijfsbeëindiging of het faillissement van verzekeringnemer geldt
dat de dekkingstermijn eindigt tegelijkertijd met de verzekering ingevolge artikel 10.3.2, echter gedurende een
SHULRGHYDQPD[LPDDOPDDQGHQQDGHHLQGGDWXPYDQ
de verzekering heeft een verzekerde of een andere bij het
SURMHFW EHWURNNHQ SDUWLM KHW UHFKW HHQ YHU]HNHULQJ DI WH
sluiten voor een project GDW ]DO ZRUGHQ RSJHOHYHUG QD
de einddatum van de verzekering tegen met verzekeraar
QDGHU RYHUHHQ WH NRPHQ SUHPLH HQ YRRUZDDUGHQ 9RRU
een project waarvoor een dergelijke verzekering wordt
gesloten, eindigt in afwijking van hetgeen in artikel 4 is
EHSDDOG GH GHNNLQJ RQGHU GH]H YHU]HNHULQJ RS GH LQgangsdatum van de betreffende verzekering.
21.2 Indien van een project de maximale montagetermijn zoals
JHQRHPG RS KHW SROLVEODG YDQ HHQ project wordt overschreden, dan heeft verzekeringnemer het recht de verzekering voor
de montagetermijn van dat project te verlengen tegen nader
RYHUHHQ WH NRPHQ SUHPLH HQ YRRUZDDUGHQ Verzekeringnemer
GLHQWLQGDWJHYDOYRRUGHRYHUVFKULMGLQJYDQGHRSKHWSROLVEODG
genoemde termijn de verzekeraar hiervan in kennis te stellen,
ZDDUQDGHGHNNLQJSDVLQJDDWDOVPHWGHverzekeraar overeenstemming is bereikt.
Mocht ten aanzien van de bovengenoemde verlenging van de
montagetermijn geen overeenstemming worden bereikt, dan
vervalt de dekking voor dat project aan het einde van de in de
SROLVYHUPHOGHPRQWDJHWHUPLMQ
21.3 Indien oplevering SODDWVYLQGW YDQ GHOHQ YDQ HHQ project
voor het einde van de verzekerde montagetermijn, dan eindigt
YRRU GLH GHOHQ RS GDW PRPHQW GH PRQWDJHWHUPLMQ HQ JDDW GH
RQGHUKRXGVWHUPLMQLQLQGLHQPHHYHU]HNHUG9RRUGHRSJHOHYHUde delen geldt vanaf dat moment tot het einde van de in artikel
 HQ  RPVFKUHYHQ GHNNLQJVWHUPLMQ GH SROLVGHNNLQJ GLH
KLHUQD RQGHU 5XEULHN  LV RPVFKUHYHQ WRW HHQ PD[LPXP YDQ
͍  SHU gebeurtenis SUHPLHU ULVTXH  YRRU DOOH GHHO
RSOHYHULQJHQWH]DPHQ
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22: Omzet

25: Dekking tijdens de onderhoudstermijn

,Q GH SROLV ZRUGW RQGHU GH RP]HW YHUVWDDQ KHW WRWDDO YDQ GH
gefactureerde bedragen over de eindwaarde van de verzekerde
projecten.

25.1 Tijdens de onderhoudstermijn dekt de verzekering de
schade die een verzekerde lijdt door beschadiging van (een deel
van) het project:
a. veroorzaakt door een verzekerde tijdens werkzaamheden
XLWKRRIGHYDQYHUSOLFKWLQJHQYROJHQVGHRQGHUKRXGVEHSDOLQJHQYDQKHWEHVWHNRIGHERXZRYHUHHQNRPVW

%HUHNHQLQJGHͤQLWLHYHSUHPLHKHU]LHQLQJ
voorlopige premie



23.1 Voorschotpremie
'H RS KHW SROLVEODG JHQRHPGH SUHPLH LV GH YRRUVFKRWSUHPLH
'H]HLVMDDUOLMNVYHUVFKXOGLJGRSGHRSKHWSROLVEODGJHQRHPGH
GDWXPHQLVJHEDVHHUGRSGHYRRUGDWMDDUWHYHUZDFKWHQRP]HW
1DYHUUHNHQLQJHQGHͤQLWLHYHSUHPLH
VerzekeringnemerLVYHUSOLFKWVWHHGVELQQHQPDDQGHQQDKHW
verstrijken van een verzekeringsjaar de omzet over het betreffende jaar aan verzekeraarRSWHJHYHQHQYHU]HNHUDDULQGHJHOHJHQKHLGWHVWHOOHQGH]HRSJDYHWHFRQWUROHUHQ
Met inachtneming van het gestelde in artikel 19.2 en artikel 22
ZRUGWGHGHͤQLWLHYHSUHPLHEHUHNHQGRYHUGHRP]HWYDQGHYHUzekerde projectenLQKHWMDDUZDDURYHUGHSUHPLHPRHWZRUGHQ
EHWDDOGRILQJHYDOYDQEHLQGLJLQJRYHUGHRP]HWLQGHSHULRGH
YDQDIGHODDWVWHSUHPLHYHUYDOGDJWRWDDQGHHLQGGDWXPYDQGH
verzekering, vermeerderd met de eindwaarden van projecten die
gedekt zijn volgens artikel 21.1.c.
1DDUJHODQJGHGHͤQLWLHYHSUHPLHKRJHURIODJHULVGDQGHEHWDDOGH DDQJHSDVWH YRRUVFKRWSUHPLHLVverzekeringnemer verSOLFKW SUHPLH ELM WH EHWDOHQ RI LV verzekeraar YHUSOLFKW SUHPLH
WHUXJWHEHWDOHQ'HGHͤQLWLHYHSUHPLHEHGUDDJWWHQPLQVWH
YDQGHYRRUVFKRWSUHPLH(HQSUHPLHYHUVFKLOYDQPLQGHUGDQ͍
150,00 wordt niet verrekend.
Indien verzekeringnemer in gebreke blijft, heeft de verzekeraar
KHWUHFKWGHGHͤQLWLHYHSUHPLHYDVWWHVWHOOHQDDQGHKDQGYDQ
de bij verzekeraar bekende of door haar getaxeerde gegevens
aan welke vaststelling de verzekeringnemer zal zijn gehouden.
23.3 Aanpassing voorschotpremie
'H YRRUVFKRWSUHPLH YDQ KHW ORSHQGH YHU]HNHULQJVMDDU ZRUGW
YDVWJHVWHOGRSEDVLVYDQGHRSJDYHYDQverzekeringnemer van
GHWHYHUZDFKWHQRP]HWGDQZHOJHOLMNJHVWHOGDDQGHGHͤQLWLHYH
SUHPLHYDQKHWDIJHORSHQMDDUWHQ]LMDQGHUVZRUGWRYHUHHQJHkomen.
1DDUJHODQJGHYDVWJHVWHOGHYRRUVFKRWSUHPLHKRJHURIODJHULV
GDQGHEHWDDOGHYRRUVFKRWSUHPLHLVGHverzekeringnemer verSOLFKWSUHPLHELMWHEHWDOHQRILVverzekeraarYHUSOLFKWSUHPLHWHUXJWHEHWDOHQ(HQSUHPLHYHUVFKLOYDQPLQGHUGDQ
€ 150,00 wordt niet verrekend.

Rubriek 1
Het project
24: Dekking tijdens de montagetermijn
24.1 Tijdens de montagetermijn dekt de verzekering de
schade die een verzekerde lijdt als gevolg van verlies HQRI
beschadiging van (een deel van) het project, ongeacht door welke oorzaak, ook indien de oorzaak is gelegen in de aard of een
gebrek van (een deel van) het project.
De verzekering dekt niet de schade die verzekerde lijdt als
gevolg van verlies HQRI beschadiging die is ontstaan tijdens
beproeven.
24.2 In afwijking van artikel 24.1 dekt de verzekering tijdens de
EHSURHYLQJVWHUPLMQ GH VFKDGH GLH verzekerde lijdt als gevolg
van verlies HQRI beschadiging YDQ HHQ GHHO YDQ  KHW SURMHFW
ontstaan tijdens beproevenPLWVZRUGWEHSURHIGXLWKRRIGHYDQ
het bestek of de montageovereenkomst.

b. waarvan de oorzaak ligt voor het begin van de onderhoudstermijn, mits de oorzaak verband houdt met de
totstandkoming van het project.
25.2 In afwijking van het bovenstaande geldt voor werkzaamheden die na de oplevering als onderdeel van het project alsnog
moeten worden uitgevoerd een volledige dekking volgens artikel
24, echter met dien verstande dat:
a.EHGRHOGHZHUN]DDPKHGHQQLHWPHHUGDQYDQGHYHUzekerde som mogen omvatten, met een maximum van
(85
b. het einde van de onderhoudstermijn hierdoor niet wordt
beïnvloed.

26: Aanvullend verzekerd
'HYHU]HNHULQJGHNWSHUgebeurtenis tevens:
a. de opruimingskostenWRWPD[LPDDOYDQKHWYHU]HNHUGH
bedrag die als gevolg van een gedekte schade door verzekerde zijn gemaakt;
b. de bereddingskostenWRWPD[LPDDOYDQKHWYHU]HNHUGH
bedrag;
c. In afwijking van artikel 28.4 de meerkosten die voor overZHUNHQRIH[SUHV]HQGLQJHQZRUGHQJHPDDNWWHUEHVSRHGLJLQJYDQKHWKHUVWHO'HGHNNLQJEHGUDDJWPD[LPDDO
van het schadebedrag maar nooit meer dan € 2.500,00;
d. de eigen schadebehandelingskosten. Deze kosten worden
YHUJRHGWRWYDQKHWVFKDGHEHGUDJPHWHHQPD[LPXP
YDQ͍SHUgebeurtenis.

27: Dekking na schade
27.1 Met betrekking tot schaden, die in de montagetermijn worden hersteld, zal de verzekering - ongeacht de uitbetaalde schaGHEHGUDJHQHQRINRVWHQ]RQGHUELMEHWDOLQJYDQSUHPLHYRRU
het volle verzekerde bedrag van kracht blijven.
27.2 Met betrekking tot schaden, die in de onderhoudstermijn
ZRUGHQ KHUVWHOG LV EHKRXGHQV KHW EHSDDOGH LQ DUWLNHO  GH
verzekering ten aanzien van dit herstel alleen van kracht volgens de dekking van artikel 24, indien vooraf overeenstemming
LVEHUHLNWRYHUDDQYXOOHQGHSUHPLHHQYRRUZDDUGHQ

28: Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking voor:
%UDQGHQRQWSORIͤQJ
beschadiging door brand HQRI RQWSORIͤQJ tijdens de onderhoudstermijn van het project;
28.2 Immateriële schade
VFKDGHGLHQLHWEHVWDDWXLWUHSDUDWLHHQRIYHUYDQJLQJVNRVWHQ
zoals bedrijfsschade en andere vormen van immateriële schade;
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28.3 Verbeteringen en veranderingen
NRVWHQYDQYHUEHWHULQJHQRIYHUDQGHULQJHQYDQRQWZHUSFRQstructie of montagemethode;
28.4 Extra kosten
a. H[WUDNRVWHQGRRUKHWJHEUXLNYDQFRPSRQHQWHQYDQHHQ
andere soort of kwaliteit dan de beschadigde;
b.H[WUDNRVWHQRPYHUYDQJLQJRIKHUVWHOWHEHVSRHGLJHQ

6FKDGHQWLMGHQVEHSURHYLQJVHQRIRQGHUKRXGVWHUPLMQ
WLMGHQVGHEHSURHYLQJVHQRIRQGHUKRXGVWHUPLMQYRRUJHYDOOHQ
beschadiging of verlies:
a.YDQ JURQG HQ KXOSVWRIIHQ KDOI HQ HLQGSURGXFWHQ HQ
soortgelijke objecten;
b.WHQ JHYROJH YDQ GH DDQZH]LJKHLG YDQ SURGXFWYUHHPGH
PDWHULDOHQLQGHJURQGHQKXOSVWRIIHQKDOIHQHLQGSURducten en soortgelijke objecten;

28.5 Bewust toegebrachte schade
VFKDGHGLHQRRG]DNHOLMNHUZLMVZRUGWWRHJHEUDFKWUHVSHFWLHYHlijk onafwendbaar uit de werkzaamheden voortvloeit, tenzij deze
schade dient tot herstel van een gedekte schade;

c.YDQ DOOH VRRUWHQ YHUZLVVHOEDUH JHUHHGVFKDSSHQ ]RDOV
boren, breekwerktuigen, vormen, matrijzen, messen,
]DDJEODGHQ VWHQHQ VWHPSHOV DOVPHGH NRJHOV VODJKDPHUVHQVODJSODWHQYDQPROHQVHQVRRUWJHOLMNHREMHFWHQ

28.6 Hulpmaterialen
hulpmaterialen voor zover deze materialen niet bestemd zijn om
EOLMYHQGLQKHWSURMHFWWHZRUGHQYHUZHUNW

d.YDQ WUDQVSRUWEDQGHQ ]HYHQ SDWURRQZDOVHQ EHSDQWsering en molens, kettingen (behalve kettingen van
HOHYDWRUHQ HQ UHJHODDUV  VODQJHQ ͤOWHUGRHNHQ VQDUHQ
gordels, riemen, borstels, wielbanden, bekledingen van
rubber, textiel en kunststof en soortgelijke objecten;

28.7 Herlevering montagecomponenten
NRVWHQ YDQ KHUOHYHULQJ YDQ PRQWDJHFRPSRQHQWHQ GLH PRHWHQ
worden vervangen omdat zij met een gebrek of tekortkoming
RS KHW montageterrein zijn aangevoerd. Indien geen herleveULQJSODDWVYLQGWZRUGHQRSGHVFKDGHYHUJRHGLQJLQPLQGHULQJ
gebracht de kosten die aan herlevering verbonden zouden zijn
geweest;
28.8 Slijtage e.d.
schade die bestaat uit normale slijtage, normale corrosie, normale oxidatie of andere normale achteruitgang in hoedanigheid.
Deze uitsluiting geldt voor dat (onder-)deel van het verzekerde
project dat rechtstreeks door één van de hiervoor genoemde inYORHGHQ LV JHWURIIHQ HQ LV GHUKDOYH QLHW YDQ WRHSDVVLQJ RS GH
beschadiging die daarvan het gevolg is.
28.9 Sloop
beschadigingDDQXLWVORRSDINRPVWLJHHQWHVSDUHQPDWHULDOHQ
echter uitsluitend indien en voor zover de schade is veroorzaakt
GRRUGHVORRSZHUN]DDPKHGHQ]HOI,QJHYDOYDQWHYHHORIWHYHU
VORSHQYDQGHWHKDQGKDYHQGHOHQYDQGHEHVWDDQGHREMHFWHQ
wordt geen vergoeding verleend voor het herstel hiervan;
28.10 Verlies
het verlies door verdwijning of vermissing van zaken indien de
verdwijning of vermissing eerst door middel van een normale
inventarisatie wordt geconstateerd;
28.11 Beschadiging door fabricage et cetera
beschadigingGLHLQKHUHQWLVDDQKHWIDEULFDJHPRQWDJHHQ
RIEHZHUNLQJVSURFHV]RDOVGRRUEXLJLQJHQRQGHUODVWYRUPYHUDQGHULQJHQ QD ODVZHUN]DDPKHGHQ NULPSVFKHXUHQ LQ RI QDELM
lasnaden, slakinsluitingen en lasnaden;
28.12 Bewerkingsfouten
bewerkingsfouten, zoals verkeerd boren, zagen, frezen, draaien
RIJLHWHQHQRIYHUNHHUGQDEHKDQGHOHQ
28.13 Esthetische beschadigingen
esthetische beschadigingen zoals krassen, schrammen, deuNHQEXWVHQJUDIͤWLHGWHQ]LMverzekerde kan aantonen dat de
technische werking hierdoor wordt beïnvloed;
28.14 Prototypen
beschadiging of verliesYDQSURWRW\SHQH[SHULPHQWHOHHQRI]RJHQDDPGHGHVLJQ GHYHORSPHQWPDFKLQHVHQRILQVWDOODWLHV

e. van metselwerk van ovens, verbrandingsinstallaties en
YDWHQDOVPHGHURRVWHUVWDYHQHQEUDQGVWRIVSURHLHUVYDQ
verbrandingsinstallaties en soortgelijke objecten;
f. van verbruiksgoederen zoals brandstoffen, chemicaliën,
ͤOWUHHU HQ FRQWDFWPDVVD̵V NRHO UHLQLJLQJ HQ VPHHUPLGGHOHQDOVPHGHROLHHQNDWDO\VDWRUHQHQVRRUWJHOLMNH
objecten;
28.16 Verhaalbaar op garantie-, leverings- of onderhoudscontract
schade die voor een verzekerde YHUKDDOEDDU LV RS JURQG YDQ
een garantie-, leverings of onderhoudscontract. Indien de leveUDQFLHU ]LMQ DDQVSUDNHOLMNKHLG EHWZLVW RI JHKHHO RI JHGHHOWHOLMN
LQJHEUHNHEOLMIWRPDDQ]LMQYHUSOLFKWLQJHQXLWKHWJDUDQWLHOHverings- of onderhoudscontract te voldoen, zal verzekeraar de
schade vergoeden.

29: Schadebetaling
De schade zal worden vergoed aan de schadelijdende verzekerde, een en ander ter beoordeling aan de verzekeraar.

30: Te vergoeden schadebedrag
In geval van schade vergoedt de verzekeraar SHU JHEHXUWHQLV
voor alle verzekerden tezamen:
30.1 tot ten hoogste de eindwaarde van het project, maar nooit
PHHUGDQYDQKHWRSKHWSROLVEODGRQGHU5XEULHNYHUPHOde verzekerde bedrag, gezamenlijk voor:
a.GHUHSDUDWLHHQRIYHUYDQJLQJVNRVWHQ
b.LQGLHQ UHSDUDWLH HQRI YHUYDQJLQJ QLHW SODDWVYLQGW ZRUGW
schade vergoed naar redelijkheid en billijkheid, met als
PD[LPXPGHUHSDUDWLHHQRIYHUYDQJLQJVNRVWHQ
30.2 zo nodig boven het verzekerde bedrag:
a.GHNRVWHQRYHUHHQNRPVWLJKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO,Qdien de eigen schadebehandelingskosten onder meerdeUH5XEULHNHQYDQGH]HSROLVZRUGHQJHGHNWZRUGWKLHUYRRUPD[LPDDO͍SHUgebeurtenis vergoed;
b.GHNRVWHQYDQGHVNXQGLJH Q ]RDOVEHSDDOGLQDUWLNHO

TM DRL DUA - 1 maart 2021

5

Engineering insurance
b i j z o n d e r e v o o r wa a r d e n t r a n s p o r t/ m o n ta g e d o o r l o p e n d

Rubriek 2
Aansprakelijkheid

c.GHZHWWHOLMNHUHQWHYRRU]RYHUGH]HORRSWRYHUKHWGRRUGH
verzekering gedekte deel van de hoofdsom;

$DQYXOOHQGHGHͤQLWLHV

d. bereddingskosten;

31.1 Verzekerden
,Q DDQYXOOLQJ RS DUWLNHO  JHOGHQ YRRU GH]H UXEULHN WHYHQV
als verzekerden: de ondergeschikten van de in artikel 17.19.a
WPHJHQRHPGHverzekerden.

e. de eigen schadebehandelingskosten. Deze kosten worden
YHUJRHGWRWYDQKHWVFKDGHEHGUDJPHWHHQPD[LPXP
YDQ͍SHUgebeurtenis.

31.2 Zaakschade
Beschadiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of
YXLO ZRUGHQ YDQ ]DNHQ HQ KHW ]LFK GDDURS RI GDDULQ EHYLQGHQ
YDQYUHHPGHVWRIIHQPHWLQEHJULSYDQGHGDDUXLWYRRUWYORHLHQGH
schade.
31.3 Personenschade
/HWVHORIDDQWDVWLQJYDQGHJH]RQGKHLGYDQSHUVRQHQDOGDQQLHW
GHGRRGWRWJHYROJKHEEHQGPHWLQEHJULSYDQGHGDDUXLWYRRUWvloeiende schade.
31.4 Derden
,HGHUHHQPHWXLW]RQGHULQJYDQGHDDQVSUDNHOLMNJHVWHOGHverzekerde.

32: Doorhaling artikel 4
+HWEHSDDOGHLQDUWLNHOYDQGHDOJHPHQHYRRUZDDUGHQLVGRRUgehaald.

33: Dekking tijdens de montagetermijn
'H]H YHU]HNHULQJ ELHGW GHNNLQJ YRRU GH DDQVSUDNHOLMNKHLG YDQ
een verzekerde voor door derden geleden zaak HQRI personenschade, mits ontstaan tijdens de montagetermijn en veroorzaakt binnen de verzekerde activiteiten en bij de uitvoering van
het project en mits gemeld binnen de montagetermijn of uiterlijk
PDDQGHQQDDIORRSKLHUYDQ

34: Dekking tijdens de onderhoudstermijn
'H]H YHU]HNHULQJ ELHGW GHNNLQJ YRRU GH DDQVSUDNHOLMNKHLG YDQ
een verzekerde voor door derden geleden zaakHQRIpersonenschade, mits ontstaan tijdens de onderhoudstermijn en veroorzaakt binnen de verzekerde activiteiten en mits gemeld binnen
GHRQGHUKRXGVWHUPLMQRIXLWHUOLMNPDDQGHQQDDIORRSKLHUYDQ
en mits:
a. deze schade rechtstreeks verband houdt met het uitvoeren
YDQZHUN]DDPKHGHQXLWKRRIGHYDQYHUSOLFKWLQJHQYROJHQV
GHRQGHUKRXGVEHSDOLQJHQYDQKHWEHVWHNRIGHPRQWDJHovereenkomst, of
b. deze schade rechtstreeks verband houdt met de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 27.2, of
c. veroorzaakt tijdens de bouwtermijn en bij de uitvoering van
het project.

35: Aanvullend verzekerd
'HYHU]HNHULQJGHNWSHUgebeurtenis tevens:
a. GH NRVWHQ YDQ YHUZHHU LQ HHQ FLYLHOH SURFHGXUH RI LQ HHQ
DUELWUDJHSURFHGXUH LQ YHUEDQG PHW HHQ GUHLJHQGH  DDQVSUDDN GLH PHW YRRUDIJDDQGH LQVWHPPLQJ YDQ verzekeraars zijn gemaakt;
b. de kosten van verweer in een strafrechtelijke, administraWLHIUHFKWHOLMNHRIWXFKWUHFKWHOLMNHSURFHGXUHGLHPHWYRRUafgaande instemming van verzekeraar zijn gemaakt. Deze
kosten worden vergoed voor zover verzekeraar belang
heeft bij het maken van deze kosten;

36: Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking voor:
36.1 Zaakschade zoals bedoeld of omschreven in andere
rubrieken
zaakschade aan hulpmateriaal, het project, bestaande eigendommen van de opdrachtgever en eigendommen van de monWDJHGLUHFWLHHQKHWSHUVRQHHO
36.2 Opzicht
zaakschade veroorzaakt gedurende de tijd dat verzekerde of iemand namens hem deze zaken daadwerkelijk vervoert, bewerkt,
behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke
reden dan ook onder zich heeft. Deze uitsluiting geldt eveneens
voor de uit de zaakschade voortvloeiende schade;
36.3 Motorrijtuigen, luchtvaartuigen
a. schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig in de
]LQ YDQ GH :HW $DQVSUDNHOLMNKHLGVYHU]HNHULQJ 0RWRUULMtuigen (WAM) met aanvullingen en wijzigingen;
b. schade veroorzaakt met of door een (lucht-)vaartuig.
36.4 Winstderving en tijdverlet
VFKDGH EHVWDDQGH XLW ZLQVWGHUYLQJ HQRI WLMGYHUOHW HQRI EHdrijfsschade van een verzekerdeHQRIYDQHHQWRHNRPVWLJHLJHQDDUHQRIJHEUXLNHUYDQKHWproject;
36.5 Boeten en bedingen
schade voortvloeiende uit een boete-, schadevergoedings-,
garantie-, vrijwarings- of soortgelijk beding, behalve indien en
YRRU]RYHUHURRNDDQVSUDNHOLMNKHLG]RQGHUGH]HEHGLQJHQEHstaan zou hebben;
36.6 Millieuaantasting
verliesHQRIbeschadiging verband houdende met een milieuaantasting, tenzij deze milieuaantasting HHQ SORWVHOLQJH RQ]Hkere gebeurtenis is en deze gebeurtenis niet het rechtstreekse
JHYROJLVYDQHHQODQJ]DDP LQ ZHUNHQGSURFHV
36.7 Werkgeversaansprakelijkheid
VFKDGH YRRUWYORHLHQGH XLW DUWLNHO  %: HQRI DUWLNHO 
BW.

37: Schaderegeling
37.1 Overleg
Door verzekeraar zal in overleg met verzekerde en met inachtneming van diens belangen worden beslist over onder andere:
a.KHWHUNHQQHQYDQDDQVSUDNHOLMNKHLG
b.GHZLM]HZDDURSYHUZHHUWHJHQGHDDQVSUDDNZRUGWJHvoerd;
c. de eventuele verdediging in een strafrechtelijke, adminisWUDWLHIUHFKWHOLMNHRIWXFKWUHFKWHOLMNHSURFHGXUH
d. het vaststellen van de schade;
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e. het al dan niet treffen van een minnelijke regeling;
f.KHW EHQRHPHQ YDQ HHQ DGYRFDDW HQRI DQGHUH H[WHUQH
deskundige;
g. het al dan niet berusten in een gerechtelijke of arbitrale
XLWVSUDDN
37.2 Vergoeding aan derden
Verzekeraar kan na overleg met verzekerde derden rechtstreeks
schadeloos stellen.
$DQVSUDNHQ YDQ derden tot vergoeding van personenschade
zullen worden behandeld en afgewikkeld met inachtneming van
KHWEHSDDOGHLQDUWLNHO%:

38: Te vergoeden schadebedrag

41: Dekking
Tijdens de montage- en onderhoudstermijn dekt de verzekering
GHVFKDGHGLHGHRSGUDFKWJHYHUOLMGWDOVJHYROJYDQbeschadiging van bestaande eigendommen van de opdrachtgever, voor
zover die rechtstreeks is veroorzaakt door de uitvoering van het
project en is veroorzaakt door of onder verantwoordelijkheid
van een verzekerde.

42: Aanvullend verzekerd
'HYHU]HNHULQJGHNWSHUgebeurtenis tevens:
a. de opruimingskostenWRWPD[LPDDOYDQKHWYHU]HNHUGH
bedrag die als gevolg van een gedekte schade door verzekerde zijn gemaakt;
b. de bereddingskostenWRWPD[LPDDOYDQKHWYHU]HNHUGH
bedrag;

In geval van schade vergoedt verzekeraarSHUgebeurtenis:
38.1 voor alle verzekerdenWH]DPHQWRWWHQKRRJVWHKHWRSKHW
SROLVEODGRQGHU5XEULHNYHUPHOGHYHU]HNHUGHEHGUDJGHVFKDde die verzekerden gehouden zijn aan derden te betalen.
38.2]RQRGLJERYHQKHWRSKHWSROLVEODGRQGHU5XEULHNYHUmelde verzekerde bedrag, echter gemaximeerd tot dit verzekerde bedrag:
a.GHNRVWHQHQZHWWHOLMNHUHQWH]RDOVEHSDDOGLQDUWLNHO
Indien de eigen schadebehandelingskosten onder meerGHUH5XEULHNHQYDQGH]HYHU]HNHULQJ]LMQJHGHNW ZRUGW
YRRUGH]HNRVWHQWH]DPHQQRRLWPHHUGDQ͍SHU
gebeurtenis vergoed;
b.GH NRVWHQ YDQ GH GHVNXQGLJH Q  ]RDOV EHSDDOG LQ
artikel 8.

39: Elders lopende verzekeringen
39.1 ,QGLHQ EOLMNW GDW GRRU GH]H YHU]HNHULQJ JHGHNWH DDQVSUDkelijkheid eveneens onder (een) andere verzekering(en) is geGHNWRIGDDURSJHGHNW]RX]LMQLQGLHQGH]HYHU]HNHULQJQLHW]RX
hebben bestaan, dan geldt deze verzekering als excedent van
GH DQGHUH YHU]HNHULQJ HQ  UHVSHFWLHYHOLMN DOV GHNNLQJ YRRU KHW
verschil in voorwaarden.
39.2 Indien een verzekerde het schadegeval met inachtneming
YDQGHEHSDOLQJHQYDQGHGHVEHWUHIIHQGHSROLVELMGHDQGHUHYHUzekeraar heeft gemeld en deze verzekeraar weigert het schadegeval in behandeling te nemen of wijst de schade af, dan draagt
verzekeraar na een schriftelijk verzoek daartoe van een verzekerde en onder overlegging van de onderhavige stukken zorg
voor behandeling en eventuele vergoeding, mits de verzekerde
HQRIGHWRWXLWNHULQJJHUHFKWLJGH]LMQRIKDDUUHFKWHQRSGHDQdere betrokken verzekeraar aan verzekeraar overdraagt.
39.3 Een eigen risico van een onder een andere verzekering
gedekte schade wordt niet vergoed.

Rubriek 3
B e s ta a n d e e i g e n d o m m e n
opdrachtgever
$DQYXOOHQGHGHͤQLWLH
Bestaande eigendommen opdrachtgever
=DNHQPHWXLWVOXLWLQJYDQGRRUGHRSGUDFKWJHYHUWHQEHKRHYH
van het project te gebruiken of beschikbaar gestelde montaJHFRPSRQHQWHQ  GLH YDQDI KHW EHJLQ YDQ GH PRQWDJHWHUPLMQ
HLJHQGRPYDQGHRSGUDFKWJHYHU]LMQRIZDDUYRRUKLMNUDFKWHQV
overeenkomst verantwoordelijk is.

c. de eigen schadebehandelingskosten. Deze kosten worden
YHUJRHGWRWYDQKHWVFKDGHEHGUDJPHWHHQPD[LPXP
YDQ͍SHUgebeurtenis.

43: Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking voor:
43.1 Storm, brand e.d.
beschadiging door storm, EUDQGRQWSORIͤQJ;
43.2 Immateriële schade
VFKDGHGLHQLHWEHVWDDWXLWUHSDUDWLHHQRIYHUYDQJLQJVNRVWHQ
zoals bedrijfsschade en andere vormen van immateriële schade;
43.3 Beschadiging van:
a. motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen;
b. kranen, bulldozers, draglines en ander werkmaterieel;
c.JHUHHGVFKDSSHQPDFKLQHVHQZHUNWXLJHQ
d. keten, loodsen en andere tijdelijke onderkomens en hun
inhoud, die ten behoeve van het project al dan niet daadwerkelijk worden gebruikt;
e.KXOSFRQVWUXFWLHV HQRI KXOSZHUNHQ ]RDOV VWHLJHUV EHkistingen, damwanden);
43.4 Geld en geldswaardige papieren;
43.5 Extra kosten
a. extra kosten door het gebruik van zaken van een andere
VRRUWHQRINZDOLWHLWGDQGHEHVFKDGLJGH
b. H[WUD NRVWHQ RP YHUYDQJLQJ HQRI UHSDUDWLH WH EHVSRHdigen;
43.6 Bewust toegebrachte schade
VFKDGHGLHQRRG]DNHOLMNHUZLMVZRUGWWRHJHEUDFKWUHVSHFWLHYHlijk onafwendbaar uit de werkzaamheden voortvloeit, tenzij deze
schade dient tot herstel van een gedekte schade;
43.7 Milieuaantasting
schade verband houdende met een milieuaantasting, tenzij
deze milieuaantasting HHQ SORWVHOLQJH RQ]HNHUH gebeurtenis
is en deze gebeurtenis niet het rechtstreeks gevolg is van een
ODQJ]DDP LQ ZHUNHQGSURFHV
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44: Schadebetaling
De schade zal worden vergoed aan de schadelijdende verzekerde, een en ander ter beoordeling door de verzekeraar.

48.4 Aard of gebrek
schade door de aard of een gebrek van de zaak zoals omschreven in artikel 7:951 BW;

45: Te vergoeden schadebedrag

48.5 Geld en geldswaardige papieren;

In geval van schade vergoedt verzekeraarSHUgebeurtenis, voor
alle verzekerden tezamen:
45.1WRWWHQKRRJVWHKHWRSKHWSROLVEODGRQGHU5XEULHNYHUmelde verzekerde bedrag, waarbij de verzekeraar, in afwijking
YDQ KHWJHHQ LV EHSDDOG LQ DUWLNHO  OLG  %: JHHQ EHURHS
GRHWRSRQGHUYHU]HNHULQJJH]DPHQOLMNYRRU
a.GH UHSDUDWLHNRVWHQ PHW GLHQ YHUVWDQGH GDW YRRU ]DNHQ
die aan slijtage onderhevig zijn voor normale slijtage een
UHGHOLMNHDIWUHNQLHXZYRRURXGZRUGWWRHJHSDVW
b.LQGLHQ UHSDUDWLH QLHW PRJHOLMN LV RI GH UHSDUDWLHNRVWHQ
FT GH YHUYDQJLQJVNRVWHQ PHHU EHGUDJHQ GDQ KHW YHUschil tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend
het verschil tussen deze waarden;
45.2 zo nodig boven het verzekerde bedrag:
a.GHNRVWHQRYHUHHQNRPVWLJKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO,Qdien de eigen schadebehandelingskosten onder meerdeUH5XEULHNHQYDQGH]HSROLVZRUGHQJHGHNWZRUGWKLHUYRRUPD[LPDDO͍SHU gebeurtenis vergoed;
b.GH NRVWHQ YDQ GH GHVNXQGLJH Q  ]RDOV EHSDDOG LQ
artikel 8.

Rubriek 4
H u l p m at e r i a a l
46: Dekking
Tijdens de montage- en onderhoudstermijn dekt de verzekering
de schade die verzekeringnemer lijdt als gevolg van beschadiging of verlies door diefstal van hulpmateriaal.

48.6 Extra kosten
a. extra kosten door het gebruik van zaken van een andere
soort of kwaliteit dan de beschadigde;
b.H[WUDNRVWHQRPYHUYDQJLQJRIUHSDUDWLHWHEHVSRHGLJHQ

49: Schadebetaling
De schade zal worden vergoed aan verzekeringnemer.

50: Te vergoeden schadebedrag
In geval van schade vergoedt verzekeraarSHUgebeurtenis:
50.1 WRWWHQKRRJVWHKHWRSKHWSROLVEODGRQGHU5XEULHNYHUmelde verzekerde bedrag, waarbij de verzekeraar, in afwijking
YDQ KHWJHHQ LV EHSDDOG LQ DUWLNHO  OLG  %: JHHQ EHURHS
GRHWRSRQGHUYHU]HNHULQJJH]DPHQOLMNYRRU
a.GH UHSDUDWLHNRVWHQ PHW GLHQ YHUVWDQGH GDW YRRU ]DNHQ
die aan slijtage onderhevig zijn, voor normale slijtage
HHQUHGHOLMNHDIWUHNQLHXZYRRURXGZRUGWWRHJHSDVW
b.LQGLHQ UHSDUDWLH QLHW PRJHOLMN LV RI GH UHSDUDWLHNRVWHQ
FT GH YHUYDQJLQJVNRVWHQ PHHU EHGUDJHQ GDQ KHW YHUschil tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend
het verschil tussen deze waarden;
c. in geval van diefstal: de waarde van het betrokken object
onmiddellijk voor de gebeurtenis;
50.2 zo nodig boven het verzekerde bedrag:
a. GHNRVWHQRYHUHHQNRPVWLJKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO
b. de kosten van de deskundige(n) conform artikel 8.

47: Aanvullend verzekerd
'HYHU]HNHULQJGHNWSHUgebeurtenis tevens:
a. de opruimingskostenWRWPD[LPDDOYDQKHWYHU]HNHUGH
bedrag die als gevolg van een gedekte schade door verzekerde zijn gemaakt;
b. de bereddingskostenWRWPD[LPDDOYDQKHWYHU]HNHUGH
bedrag.

48: Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking voor:

Rubriek 5
Eigendommen bouwdirectie en personeel
51: Dekking
Tijdens de montage- en onderhoudstermijn dekt de verzekering
de schade die bij het project EHWURNNHQ QDWXXUOLMNH SHUVRQHQ
lijden als gevolg van beschadiging of verlies door diefstal van
voor het project LQJH]HWWHSULY«HLJHQGRPPHQ

52: Aanvullend verzekerd

48.1 Immateriële schade
VFKDGHGLHQLHWEHVWDDWXLWUHSDUDWLHHQRIYHUYDQJLQJVNRVWHQ
zoals bedrijfsschade en andere vormen van immateriële schade;

'HYHU]HNHULQJGHNWSHUgebeurtenis tevens:
a. de opruimingskosten WRWPD[LPDDOYDQKHWYHU]HNHUGH
bedrag die als gevolg van een gedekte schade door verzekerde zijn gemaakt;

48.2 Motorrijtuigen e.d.
schade aan varend en drijvend materieel, (lucht-)vaartuigen,
kranen, draglines, motorrijtuigen, bulldozers en ander mechaQLVFKRIHOHNWULVFKYRRUWEHZRJHQWUDQVSRUWRIZHUNPDWHULHHO

b. de bereddingskosten WRWPD[LPDDOYDQKHWYHU]HNHUGH
bedrag.

53: Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking voor:

48.3 Zaakschade zoals bedoeld of omschreven op andere rubrieken
zaakschade aan het project, bestaande eigendommen opdrachtgever HQHLJHQGRPPHQERXZGLUHFWLHHQSHUVRQHHO

53.1 Immateriële schade
VFKDGHGLHQLHWEHVWDDWXLWUHSDUDWLHHQRIYHUYDQJLQJVNRVWHQ
zoals bedrijfsschade en andere vormen van immateriële schade;
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53.2 Motorrijtuigen e.d.
schade aan varend en drijvend materieel, (lucht-)vaartuigen,
kranen, draglines, motorrijtuigen, bulldozers en ander mechaQLVFKRIHOHNWULVFKYRRUWEHZRJHQWUDQVSRUWRIZHUNPDWHULHHO

58: Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking voor:
58.1 Zeetransport
beschadiging of verliesWLMGHQV]HHWUDQVSRUW

53.3 Geld en geldswaardige papieren;
53.4 Aard of gebrek
schade door de aard of een gebrek van de zaak zoals omschreven in artikel 7:951 BW.

54: Schadebetaling
De schade zal worden vergoed aan de schadelijdende verzekerde, een en ander ter beoordeling door de verzekeraar.

55: Te vergoeden schadebedrag
In geval van schade vergoedt verzekeraarSHUgebeurtenis:
55.1WHQKRRJVWHKHWRSKHWSROLVEODGRQGHU5XEULHNYHUPHOde verzekerde bedrag, waarbij de verzekeraar, in afwijking van
KHWJHHQLVEHSDDOGLQDUWLNHOOLG%:JHHQEHURHSGRHWRS
onderverzekering, gezamenlijk voor:
a. GH UHSDUDWLHNRVWHQ PHW GLHQ YHUVWDQGH GDW YRRU ]DNHQ
die aan slijtage onderhevig zijn voor normale slijtage een
UHGHOLMNHDIWUHNQLHXZYRRURXGZRUGWWRHJHSDVW
b.LQGLHQ UHSDUDWLH QLHW PRJHOLMN LV RI GH UHSDUDWLHNRVWHQ
FT GH YHUYDQJLQJVNRVWHQ PHHU EHGUDJHQ GDQ KHW YHUschil tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend
het verschil tussen deze waarden;

58.2 Aard of gebrek
VFKDGHGRRUGHDDUGRIHHQJHEUHNYDQGHPRQWDJHFRPSRQHQW
zoals omschreven in artikel 7:951 BW;
58.3 Diefstal
diefstalYDQPRQWDJHFRPSRQHQWHQXLWQLHWDIJHVORWHQYDUHQGHQ
drijvend materieel, (lucht-)vaartuigen, motorrijtuigen en ander
PHFKDQLVFKRIHOHNWULVFKYRRUWEHZRJHQWUDQVSRUWRIZHUNPDterieel;
58.4 Immateriële schade
VFKDGHGLHQLHWEHVWDDWXLWUHSDUDWLHHQRIYHUYDQJLQJVNRVWHQ
zoals bedrijfsschade en andere vormen van immateriële schade;
58.5 Extra kosten
a. extra kosten door het gebruik van zaken van een andere
soort of kwaliteit dan de beschadigde;
b.H[WUDNRVWHQRPYHUYDQJLQJRIUHSDUDWLHWHEHVSRHGLJHQ

59: Schadebetaling
De schade zal worden vergoed aan de schadelijdende verzekerde, een en ander ter beoordeling door de verzekeraar.

60: Te vergoeden schadebedrag
In geval van schade vergoedt verzekeraarSHUgebeurtenis:

c. in geval van diefstal: de waarde van het betrokken object
onmiddellijk voor de gebeurtenis.
55.2 zo nodig boven het verzekerde bedrag:
a.GHNRVWHQRYHUHHQNRPVWLJKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO

60.1 WRWWHQKRRJVWHKHWRSKHWSROLVEODGRQGHU5XEULHNYHUmelde verzekerde bedrag, gezamenlijk voor:
a.GH UHSDUDWLHNRVWHQ PHW GLHQ YHUVWDQGH GDW YRRU ]DNHQ
die aan slijtage onderhevig zijn, voor normale slijtage
HHQUHGHOLMNHDIWUHNQLHXZYRRURXGZRUGWWRHJHSDVW

c. NRVWHQYDQGHGHVNXQGLJH Q ]RDOVEHSDDOGLQDUWLNHO

Rubriek 6
Transport
56: Dekking
Tijdens de montage- en onderhoudstermijn dekt de verzekering
de schade die verzekerde lijdt als gevolg van beschadiging of
verlies door diefstal YDQ PRQWDJHFRPSRQHQWHQ DOV RPVFKUHYHQ LQ DUWLNHO E WLMGHQV WUDQVSRUW ELQQHQ GH %HQHOX[ HQ
'XLWVODQGPLWVKHWWUDQVSRUWSODDWVYLQGWYRRUUHNHQLQJHQULVLFR
van verzekerdeHQGHSODDWVYDQDI]HQGLQJLVJHOHJHQELQQHQGH
%HQHOX[RI'XLWVODQG'HGHNNLQJJDDWLQRSKHWPRPHQWGDWGH
PRQWDJHFRPSRQHQWHQ ZRUGHQ RSJHWLOG RP WH ODGHQ ZDDUPHH
KHWWUDQVSRUWQDDUKHWmontageterreinDDQYDQJW+HWWUDQVSRUW
HLQGLJW]RGUDGHPRQWDJHFRPSRQHQWHQRSKHWmontageterrein
zijn aangekomen, maar in elk geval binnen 30 dagen na aanvang
YDQKHWWUDQVSRUW

57: Aanvullend verzekerd
'HYHU]HNHULQJGHNWSHUgebeurtenis tevens:
a. de opruimingskosten WRWPD[LPDDOYDQKHWYHU]HNHUGH
bedrag die als gevolg van een gedekte schade door verzekerde zijn gemaakt;

b.LQGLHQ UHSDUDWLH QLHW PRJHOLMN LV RI GH UHSDUDWLHNRVWHQ
FT GH YHUYDQJLQJVNRVWHQ PHHU EHGUDJHQ GDQ KHW YHUschil tussen de waarde van het betrokken object onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend
het verschil tussen deze waarden;
c. in geval van diefstal de waarde van het betrokken object
onmiddellijk voor de gebeurtenis;
60.2 boven het verzekerde bedrag:
a.GHNRVWHQRYHUHHQNRPVWLJKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO
b. de bijdrage in averij-grosse;
c. kosten van de deskundige(n) conform artikel 8.

61: Elders lopende verzekeringen
61.16FKDGH]RDOVYHU]HNHUGRQGHUGH]H5XEULHNGLHRQGHUHQLge andere verzekering is gedekt, of zou zijn gedekt indien deze
verzekering niet zou hebben bestaan, is uitdrukkelijk onder deze
5XEULHNYDQGHNNLQJXLWJHVORWHQVerzekeraar is in zodanig geval
ELQQHQKHWUDDPYDQGH]HGHNNLQJVOHFKWVDDQVSUHHNEDDULQGLHQ
en voor zover de schade niet onder een andere verzekering is
gedekt.

b. de bereddingskostenWRWPD[LPDDOYDQKHWYHU]HNHUGH
bedrag.
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61.2 Indien een verzekerde het schadegeval met inachtneming
YDQGHEHSDOLQJHQYDQGHGHVEHWUHIIHQGHSROLV VHQ ELMGHDQdere verzekeraar heeft gemeld en deze verzekeraar weigert het
schadegeval in behandeling te nemen of wijst de schade af, dan
draagt verzekeraar na een schriftelijk verzoek daartoe van een
verzekerde en onder overlegging van de onderhavige stukken
zorg voor behandeling en eventuele vergoeding, mits de verzeNHUGHHQRIGHWRWXLWNHULQJJHUHFKWLJGH]LMQRIKDDUUHFKWHQRS
de andere betrokken verzekeraar aan verzekeraar overdraagt.
61.3 Een eigen risico van een onder een andere verzekering gedekte schade wordt niet vergoed.
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Contactgegevens
DUPI Underwriting Agencies BV.
r ot t e r da m
hoofdkantoor

Blaak 16, 6e YHUGLHSLQJ
7$5RWWHUGDP
+31 10 790 15 55
LQIR#GXSLFRP
ZZZGXSLFRP
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