
Verschillenoverzicht CAR verzekering DL – NN (ZP en ZM) 

Het onderstaande verschillenoverzicht geeft een indicatie van de verschillen tussen producten uit ons oude en nieuwe 
productassortiment. Alle verschillen en de volledige omschrijving van de rubrieken vindt u in de polisvoorwaarden onder het 
overzicht. De polisvoorwaarden blijven leidend. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht. 

Onderwerp Toelichting Polisvoorwaarden 

Delta Loyd 

Polisvoorwaarden CAR 

verzekering Zekerheid op Maat 

Polisvoorwaarden 

CAR verzekering 

Zekerheidspakket 

Verzekerde werken Algemeen Werken die vallen binnen de 

omschrijving op de polis 

Werken die vallen binnen de 

omschrijving op de polis 

Alleen burger- en 

utiliteitsbouw 

 
Aanmelden werken Wel mogelijk Wel mogelijk Niet mogelijk 

  
Nationale-Nederlanden laat het 

binnen 10 dagen weten als een 

aangemeld werk niet verzekerd kan 

worden op de voorwaarden en 

premie zoals vermeld in de polis. 

Aangemelde werken zijn pas 

verzekerd nadat er 

overeenstemming is tussen de 

verzekeringsnemer en Nationale-

Nederlanden 

Werken die niet vallen 

binnen de omschrijving 

op de polis, kunnen 

alleen verzekerd 

worden met een 

tijdelijke CAR 

verzekering 

(maatwerk) 

  
Bij een hogere aanneemsom dan de 

verzekerde som die wordt vermeld 

op de polis moet het werk worden 

aangemeld. 

Bij een hogere aanneemsom dan de 

verzekerde som die wordt vermeld 

op de polis moet het werk worden 

aangemeld. 

Voor werken met een 

aanneemsom tot 

tweemaal de 

verzekerde som op de 

polis is er gewoon 

dekking. Maar let op: 



Onderwerp Toelichting Polisvoorwaarden 

Delta Loyd 

Polisvoorwaarden CAR 

verzekering Zekerheid op Maat 

Polisvoorwaarden 

CAR verzekering 

Zekerheidspakket 

bij schade wordt 

maximaal éénmaal de 

verzekerde som 

uitbetaald. 

 
Niet (automatisch) 

meeverzekerd 

De volgende werkzaamheden zijn 

nooit automatisch meeverzekerd 

- toepassing van bron-

/deepwellbemaling 

- weg- en waterbouw, 

rioleringswerken 

- Ontgraving beneden aanlegniveau 

van bestaande fundering 

- Gebruik van springstoffen anders 

dan voor schiethamers 

- Werkzaamheden aan gas- en/of 

stoomturbines 

- Offshore projecten 

- Petrochemische industrie 

De volgende werkzaamheden zijn 

nooit automatisch meeverzekerd 

- toepassing van bron-

/deepwellbemaling 

- werken die hoger zijn dan 10 

bouwlagen vanaf maaiveld 

- werkzaamheden aan dragende 

constructies die niet voldoen aan de 

voorwaarden (berekeningen en 

adviezen van een deskundige) 

instructeur 

De volgende 

werkzaamheden zijn 

nooit meeverzekerd 

- bron-/spannings-

/retourbemaling 

- in de bodem brengen 

of verwijderen van 

damwandconstructies 

- constructief 

aanpassen van 

dragende constructies 

 
Werk in- en/of onder 

de grond, binnen 15 

meter van belendingen 

Er gelden eisen bij heiwerken, 

onder andere de manier van heien 

en vooropname. 

Er gelden eisen voor 

werkzaamheden in de grond, onder 

andere geotechnisch advies en 

vooropname. 

Geen dekking voor 

paalfunderingswerk 

door zzp'ers. Voor niet-

zzp'ers eisen bij 

paalfunderingswerk, 

onder andere 



Onderwerp Toelichting Polisvoorwaarden 

Delta Loyd 

Polisvoorwaarden CAR 

verzekering Zekerheid op Maat 

Polisvoorwaarden 

CAR verzekering 

Zekerheidspakket 

constructeur en/of 

geotechnisch adviseur. 

 
Werk aan kabels en 

leidingen 

Als verzekerden niet voldoen aan 

de eisen, geldt een extra eigen 

risico en een beperking in het 

verzekerd bedrag. 

Als de verzekerden niet voldoen 

aan de eisen, biedt de verzekering 

geen dekking. 

Geen eisen. 

Verplichtingen Bij melden 

risicowijzigingen 

In de voorwaarden staan standaard 

verplichtingen voor het melden van 

risicowijzigingen tijdens een 

verzekeringsjaar. 

In de voorwaarden staan standaard 

verplichtingen voor het melden van 

risicowijzigingen tijdens een 

verzekeringsjaar. Andere 

wijzigingen kunnen worden 

doorgegeven bij de jaarlijkse 

update. 

In de voorwaarden 

staan standaard 

verplichtingen voor het 

melden van 

risicowijzigingen 

tijdens een 

verzekeringsjaar. 

Andere wijzigingen 

kunnen worden 

doorgegeven bij de 

jaarlijkse update. 

 
Bij uitvoering 

werkzaamheden 

In de voorwaarden staan standaard 

verplichtingen. 

Als er verplichtingen gelden, staan 

deze in clausules. 

In de voorwaarden 

staan standaard 

verplichtingen. 

Faillissement Dekking voor overige 

verzekerden. 

Maximaal twee maanden na 

faillissement. 

Maximaal 30 dagen na 

faillissement. 

Maximaal 30 dagen na 

faillissement. 



Onderwerp Toelichting Polisvoorwaarden 

Delta Loyd 

Polisvoorwaarden CAR 

verzekering Zekerheid op Maat 

Polisvoorwaarden 

CAR verzekering 

Zekerheidspakket 

Verlenging 

montagetermijn 

Verlenging 

montagetermijn 

mogelijk? 

Mogelijk tegen premie en 

voorwaarden. 

Eénmalig mogelijk tegen premie en 

voorwaarden. 

Niet mogelijk 

  
De onderhoudstermijn vervalt als er 

geen overeenstemming is. 

  

Eerder opgeleverde 

delen van werk 

Hoe is de dekking 

geregeld voor eerder 

opgeleverde delen van 

werk? 

Dekking volgens de voorwaarden 

van rubriek 3 - bestaande 

eigendommen opdrachtgever, met 

een maximum van € 100.000,- 

Dekking volgens de voorwaarden 

van rubriek 3 - bestaande 

eigendommen opdrachtgever, met 

een maximum van € 100.000,- 

Dekking volgens de 

voorwaarden rubriek 

bestaande 

eigendommen 

opdrachtgever. 

Herstel van schade 

tijdens de 

onderhoudstermijn 

Dan dekking van de 

montagetermijn 

Bij herstel van een gedekte schade 

tot € 25.000,- (maximaal 10% van 

de bouwsom). 

Bij herstel van een gedekte schade 

tot € 25.000,- (maximaal 10% van 

de bouwsom). 

Bij herstel van een 

gedekte schade. 

  
Bij een hoger schadebedrag gelden 

aanvullende premie en 

voorwaarden 

Bij een hoger schadebedrag gelden 

aanvullende premie en 

voorwaarden 

 

Vergoeding kosten 

van experts 

Wie betaalt de kosten 

van de experts? 

Verzekeraar en verzekeringnemer 

betalen ieder de kosten van de door 

hun ingeschakelde experts. En ieder 

de helft van de derde expert. 

Verzekeraar en verzekeringnemer 

betalen ieder de kosten van de door 

hun ingeschakelde experts. En ieder 

de helft van de derde expert. 

Verzekeraar betaalt de 

kosten van alle experts 



Onderwerp Toelichting Polisvoorwaarden 

Delta Loyd 

Polisvoorwaarden CAR 

verzekering Zekerheid op Maat 

Polisvoorwaarden 

CAR verzekering 

Zekerheidspakket 

Schade-uitkering Op welk moment Geen genoemde termijn. Binnen 4 weken na ontvangst van 

alle gegevens. 

Binnen 4 weken na 

ontvangst van alle 

gegevens. 

Premievaststelling Op welke manier wordt 

de premie (jaarlijks) 

bepaald? 

Op basis van naverrekening. Op basis van premieherziening Op basis van 

premieherziening 

Vergoeding 

bereddingskosten 

Tot welk percentage 

van de verzekerde som 

zijn bereddingskosten 

verzekerd? 

Maximaal 50% van het verzekerde 

bedrag 

Maximaal 100% van het verzekerde 

bedrag 

Maximaal 100% van 

het verzekerde bedrag 

Rubriek 1 het werk Opruimingskosten Maximaal 10% van het verzekerde 

bedrag 

Maximaal 10% van het verzekerde 

bedrag 

Maximaal 10% van de 

eindwaarde van het 

werk 

 
Aanvullende dekking Geen Geen 10% voor o.a. extra 

werkzaamheden bij 

herstel van een schade. 

Bijvoorbeeld voor 

werkzaamheden die 

door de opdrachtgever 

zelf zijn uitgevoerd. 



Onderwerp Toelichting Polisvoorwaarden 

Delta Loyd 

Polisvoorwaarden CAR 

verzekering Zekerheid op Maat 

Polisvoorwaarden 

CAR verzekering 

Zekerheidspakket 

 
Verlenging 

bouwtermijn door 

herstel van gedekte 

schade 

Zonder aanvullende premie. Geen specifieke regeling in de 

voorwaarden. 

Geen specifieke 

regeling in de 

voorwaarden. 

 
Uitsluiting 

ondeugdelijk 

wordingsproces 

Ja Ja Uitsluitingen voor in de 

grond gevormde 

funderingspalen 

(schade ontstaan 

tijdens eerste 48 uur 

van uithardingsproces), 

opheffen van 

tekortkomingen in 

beton(constructies), uit 

het slot lopen, 

scheefstand, mislocatie, 

lekkage e.d. van 

damwanden. 

 
Uitsluiting Herlevering Ja Ja Ja. Wel dekking als 

verzekerde aantoont 

dat de schade niet op 

de leverancier verhaald 

kan worden. 



Onderwerp Toelichting Polisvoorwaarden 

Delta Loyd 

Polisvoorwaarden CAR 

verzekering Zekerheid op Maat 

Polisvoorwaarden 

CAR verzekering 

Zekerheidspakket 

Rubriek 2 - 

Aansprakelijkheid 

Mee te verzekeren op 

CAR-polis 

Ja Nee Nee 

Rubriek 3 - 

Bestaande 

eigendommen 

opdrachtgever 

Dekking tijdens 

onderhoudstermijn 

Primair Secundair Secundair 

 
Dekking bij schade 

door brand en/of 

ontploffing. 

Secundair. Dekking tot verzekerd 

bedrag maar maximaal € 100.000,-. 

Geen Geen 

 
Uitsluiting schade 

door/aan: 

- te ver slopen 

- uit de sloop 

afkomstige materialen 

Ja Ja, ook te ver boren, frezen, zagen, 

schuren etc. 

Nee 

 
Uitsluiting schade aan 

elektronisch 

opgeslagen gegevens 

Nee Ja Nee 

 
Uitsluiting schade aan 

tuinen die niet het 

gevolg is van een 

plotselinge en 

Ja Ja Nee 



Onderwerp Toelichting Polisvoorwaarden 

Delta Loyd 

Polisvoorwaarden CAR 

verzekering Zekerheid op Maat 

Polisvoorwaarden 

CAR verzekering 

Zekerheidspakket 

onvoorziene 

gebeurtenis 

Rubriek 4 - 

Hulpmateriaal 

Wel- en niet verzekerd 

hulpmateriaal 

Alleen hulpmateriaal verzekerd: 

- dat eigendom is 

- dat gehuurd is en waar 

verzekeringnemer de 

verzekeringsplicht op zich heeft 

genomen (primair) 

Alleen hulpmateriaal verzekerd: 

- dat eigendom is 

- dat gehuurd is en waar 

verzekeringnemer de 

verzekeringsplicht op zich heeft 

genomen (secundair) 

Alle hulpmateriaal dat 

voor rekening en risico 

van de 

verzekeringnemer 

aanwezig is op het 

bouwterrein (primair) 

 
Uitsluiting 

hulpmateriaal van 

onderaannemers 

Nee, maar is niet gedekt volgens de 

dekkingsomschrijving 

Ja Ja 

 
Uitsluiting geld Ja Nee, maar valt niet onder de 

definitie hulpmateriaal 

Nee, maar valt niet 

onder de definitie 

hulpmateriaal 

Rubriek 5 - 

Persoonlijke 

eigendommen 

Dekking voor diefstal Alleen als er braaksporen zijn. Alleen als er braaksporen zijn. Ook als er geen 

braaksporen zijn. 

Rubriek 6 - 

Transport 

Dekkingsgebied Het dekt het dekkingsgebied dat 

voor de hele polis geldt, maar nooit 

ruimer dan de grenzen van de 

Europese Unie. 

Nederland Nederland, België en 

Duitsland 



Onderwerp Toelichting Polisvoorwaarden 

Delta Loyd 

Polisvoorwaarden CAR 

verzekering Zekerheid op Maat 

Polisvoorwaarden 

CAR verzekering 

Zekerheidspakket 

 
Begin en einde dekking Dekking begint bij het verlaten van 

de opslag- of werkplaats van de 

afzender en duurt maximaal 30 

dagen 

Dekking begint op moment dat de 

zaken worden opgenomen om 

getransporteerd te worden en 

eindigt zodra deze op het werk zijn 

aangekomen 

Dekking tijdens 

vervoer vanaf plaats 

van afzending, en 

tijdens verblijf in het 

voertuig 

 
Hulpmateriaal Niet verzekerd Alleen hulpmateriaal van 

verzekeringnemer verzekerd als 

rubriek 4 - hulpmateriaal is 

meeverzekerd. 

Alleen hulpmateriaal 

van verzekeringnemer 

verzekerd als rubriek 4 

- hulpmateriaal is 

meeverzekerd. 

 
Premier risque dekking Nee, op basis van volle waarde. Ja Ja 

 
Uitsluiting diefstal uit 

een voertuig 

Alleen als het voertuig niet is 

afgesloten 

Alleen als het voertuig niet is 

afgesloten. Bij inbraak na werktijd 

alleen dekking bij braakschade aan 

ruimte waar voertuig is gestald. 

Nee. Bij inbraak na 

werktijd alleen dekking 

bij braakschade aan 

ruimte waar voertuig is 

gestald. 

 
Uitsluiting zeetransport Ja Nee Nee 

 
Uitsluiting slijtage, 

corrosie en andere 

vormen van 

Ja Nee Nee 
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Polisvoorwaarden 

CAR verzekering 

Zekerheidspakket 

geleidelijke 

achteruitgang 

Algemene 

Uitsluitingen 

Schade door in beslag 

neming door een 

militaire macht of 

burgerlijke autoriteit. 

Uitgesloten Uitgesloten Niet uitgesloten 

 
Milieuaantasting Alleen voor rubriek 2 - 

aansprakelijkheid en 3 - bestaande 

eigendommen opdrachtgever is 

geleidelijke milieuaantasting 

uitgesloten 

Alleen voor rubriek 3 - bestaande 

eigendommen opdrachtgever is 

geleidelijke milieuaantasting 

uitgesloten. 

Alle milieuaantasting is 

uitgesloten onder alle 

rubrieken 

 
Geleidelijke 

achteruitgang 

Uitsluiting alleen voor rubriek 1 - 

het werk en 6 - transport. 

Uitsluiting alleen voor rubriek 1 - 

het werk 

Uitsluiting voor alle 

rubrieken. 

 
Vermissing Geen uitsluiting 

vermissing/inventarisatieverschillen 

Uitsluiting 

vermissing/inventarisatieverschillen 

voor rubrieken 1 en 4 

Uitsluiting vermissing 

geldt voor alle 

rubrieken 

 
Opzet Uitsluiting opzet alleen in rubriek 

2. Voor de andere rubrieken geldt 

dus de wettelijke bepaling.sluiting 

opzet alleen in rubriek 2. Voor de 

Geen opzetbepaling in de 

voorwaarden, alleen de wettelijke 

bepaling geldt. 

Uitgesloten is opzet en 

roekeloosheid van de 

verzekerde. Dit geldt 

niet voor 
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verzekering Zekerheid op Maat 

Polisvoorwaarden 

CAR verzekering 

Zekerheidspakket 

andere rubrieken geldt dus de 

wettelijke bepaling. 

ondergeschikten van de 

verzekerden. 

Bevoegde rechter Bevoegde rechtbanken Amsterdam Amsterdam en Rotterdam Alle rechtbanken 

Andere 

verzekeringen 

Welke verzekering gaat 

voor? 

Rubriek 2 - aansprakelijkheid en 

rubriek 6 - transport zijn secundair 

Rubriek 6 - transport is secundair Hele verzekering is 

secundair 

Reeds gestarte 

projecten 

Wel of niet verzekerd? Niet verzekerd. Alleen dekking 

voor projecten gestart na 

ingangsdatum van de verzekering 

Niet verzekerd. Alleen dekking 

voor projecten gestart na 

ingangsdatum van de verzekering. 

Reeds gestarte 

projecten die nog niet 

zijn opgeleverd, zijn 

verzekerd voor 

gebeurtenissen die 

plaatsvinden na de 

ingangsdatum van de 

verzekering. 

Dekking na einde 

verzekering 

Voor werken die 

gestart zijn tijdens de 

looptijd van de 

verzekering 

Verlenging verzekeringstermijn 

mogelijk in overleg 

Verlenging verzekeringstermijn 

mogelijk in overleg 

Verlenging niet 

mogelijk 

Dekkingsgebied Wat is het 

dekkingsgebied van de 

verzekering? 

Variabel, ook mogelijkheden buiten 

Nederland, België en Duitsland 

Variabel, maar alleen 

mogelijkheden binnen Nederland, 

België en Duitsland 

Nederland, België en 

Duitsland zijn 

standaard verzekerd 



 


