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1 Begripsomschrijvingen
1.1 Maatschappij
De verzekeringsmaatschappij die blijkens ondertekening
van het polisblad als risicodrager voor deze verzekering
geldt, dan wel de gevolmachtigde die namens de
verzekeringsmaatschappij heeft ondertekend.

1.10 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.

1.11 Emissie
1.2 Verzekeringnemer

Het onvoorzien vrijkomen van vloeistoffen.

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als zodanig
in de polis is vermeld.

1.12 Verontreiniging

1.3 Verzekerde
Verzekeringnemer en/of de in de polis als verzekerde(n)
genoemde natuurlijke of Rechtsperso(o)n(en) voor zover
hij/zij eigenaar/gebruiker is van de in de polis genoemde
ondergrondse tank(s).

1.4 Derde

Onder verontreiniging wordt verstaan:
De, als gevolg van het opslaan van een vloeistof in
ondergrondse tanks, aanwezigheid van een stof in of op
de bodem of het oppervlakte water in een zodanige
concentratie dat de toepasselijke overheidsnormen
(streefwaarde of een overeenkomstige waarde) die
gelden op het moment dat de aanwezigheid van de stof
zich manifesteert, worden overschreden.

Ieder ander dan verzekerde.

1.13 Sanering
1.5 Verzekerde locatie

Het ongedaan maken van een verontreiniging.

Het/de in de polis vermelde risico-adres(sen).

1.14 Zaakschade
1.6 Locatie van derden
Een locatie bij het behoud waarvan een derde belang
heeft uit hoofde van eigendom of enig ander zakelijk
recht, dan wel voor het behoud waarvan hij risico draagt.

1.7 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.

1.8 Opslaan van een vloeistof
Het bewaren van een vloeistof in een ondergrondse tank,
vullen van in een ondergrondse tank een ondergrondse
tank met vloeistof, uit een ondergrondse tank betrekken
van vloeistof alsmede alle handelingen die met dat
bewaren, vullen of betrekken in onmiddellijk verband
staan.

1.9 Verzekerde ondergrondse tank(s)
De in de polis vermelde ondergrondse tank(s).

Beschadiging, waaronder mede te begrijpen vervuiling,
vernietiging of vermissing van zaken.

1.15 Bereddings- en opruimingskosten
Kosten verbonden aan maatregelen, die tijdens de
looptijd van de verzekering door of vanwege verzekerde
worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het
onmiddellijk dreigend gevaar van verontreiniging af te
wenden, de verontreiniging of de gevolgen daarvan te
beperken, alsmede de kosten verbonden aan het
wegnemen, afvoeren en vernietigen van in dat kader
ingezamelde, opgevangen of afgezonderde verontreinigde stoffen en voorwerpen.

1.16 Expertisekosten
Hieronder wordt verstaan het salaris en de kosten van
alle experts, die met de schadevaststelling zijn belast.
De maatschappij vergoedt de expertisekosten van de
door verzekerde benoemde expert tot maximaal het
bedrag van salaris en kosten van de door de maatschappij benoemde expert.

1.17 Verkoopwaarde
Het bedrag dat bij verkoop in het normale verkeer en
uitgaande van dezelfde bestemming van het gebouw
verkregen zou kunnen worden, exclusief de waarde van
de grond.
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1.18 Looptijd van de verzekering
De periode vanaf de aanvang tot aan het einde van de
verzekering.

1.19 NHT
De maatschappij heeft zich voor het terrorismerisico
herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT).

1.20 Terrorisme/preventieve maatregelen
Onder terrorisme wordt verstaan:
• gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de
vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en
oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen,
alsmede
• het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen
• als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij
mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaat, dan
wel anderszins economische belangen worden aan
getast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks,
respectievelijk het verspreiden van ziektekiemen en/of
stoffen -al dan niet in enig organisatorisch verband is
beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwezenlijken.
Onder preventieve maatregelen wordt hierbij verstaan:
van overheidswege en/of door verzekerde(n) en/of
derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk
dreigend gevaar van terrorisme af te wenden of - indien
dit gevaar zich heeft verwezenlijkt- de gevolgen daarvan
te beperken.

1.21 Uitkeringsprotocol
Op de regeling van terrorismeschade is een uitkeringsprotocol van toepassing (de officiële aanduiding luidt:
Protocol afwikkeling claims). Een afschrift van de
volledige tekst van het uitkeringsprotocol is verkrijgbaar
bij de maatschappij.

2 Omschrijving van de dekking
2.1 Omschrijving van de dekking
• In geval van verontreiniging zijn verzekerd:
a. Kosten van sanering van de verzekerde locatie en/
of locatie van derden;
b. Schade en kosten die het gevolg zijn van de
sanering;
c. Andere zaakschade die het gevolg is van de
verontreiniging;
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Een en ander indien en voorzover de verontreiniging
het gevolg is van een emissie direct veroorzaakt door
een (de) in de polis genoemde verzekerde ondergrondse tank(s) en deze emissie zich voor het eerst
voordoet tijdens de looptijd van de verzekering.
• Herbouw van opstallen
In het geval het voor de uitvoering van de sanering
noodzakelijk is om opstallen of een gedeelte daarvan
af te breken en te herbouwen, dan worden de herbouwkosten vergoed tot maximaal de verkoopwaarde van
de opstallen vóór de uitvoering van de sanering.

2.2 Verzekerd bedrag
2.2.1 Begrenzing naar bedrag
Per emissie of reeks van emissies die met elkaar
samenhangen of uit elkaar voortvloeien wordt niet meer
vergoed dan het op het polisblad vermelde verzekerd
bedrag.

2.2.2 Meeverzekerde kosten
Binnen de grenzen van het verzekerd bedrag zijn
meeverzekerd:
• Expertisekosten;
• Bereddingskosten;
• Opruimingskosten.

2.2.3 Verdeling verzekerd bedrag
Indien het verzekerd bedrag niet toereikend is alle
kosten en/of schade die het gevolg zijn van de sanering of
de verontreiniging te vergoeden, dan wordt het verzekerd
bedrag evenredig (50/50) verdeeld over de verzekerde
locatie en de locatie van derden.
Indien het aldus verkregen verzekerd bedrag voor een
van locaties niet toereikend is en het voor de andere
locatie beschikbare verzekerd bedrag nog niet (geheel)
is aangewend, dan komt (het restant van) dat deel van
het verzekerd bedrag ten goede aan de locatie waarvoor
het verzekerd bedrag te kort schiet.

2.2.4 Dekking boven het verzekerd bedrag
Boven het verzekerd bedrag is meeverzekerd de
wettelijke rente over de door de maatschappij verschuldigde vergoeding. Deze is opeisbaar vanaf vier weken
nadat de maatschappij alle noodzakelijke gegevens
heeft ontvangen op basis waarvan de verschuldigdheid
van de vergoeding kan worden vastgesteld.
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2.3 Derdenbeding
Deze verzekering geschiedt mede ten behoeve van
derden. Voor derden ontstaan aanspraken op vergoeding
onder de polis eerst door een daartoe strekkende
schriftelijke verklaring, door verzekeringnemer tegenover de maatschappij afgelegd.

2.4 Dekking na beëindiging verzekering
Na beëindiging van de verzekering blijft de dekking
uitsluitend van kracht voor verontreiniging en zaak
schade die zich manifesteren binnen een periode van
één jaar na dat einde, maar waarvan de oorzaak is
gelegen binnen de looptijd van de verzekering.

3 Uitsluitingen en beperkingen

De uitsluiting geldt niet met betrekking tot schade
veroorzaakt door radio-actieve nucliden, die zich buiten
een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische, weten
schappelijke, onderwijskundige, of (niet-militaire)
beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige rijks
overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van
kracht is voor vervaardiging, opslag en het zich ontdoen
van radioactieve stoffen.
Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie
in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen
(Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan
boord van een schip. Voor zover krachtens enige wet of
enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt de voorgaande alinea geen toepassing.

Uitsluitingen
Niet gedekt zijn schade en kosten als gevolg van een
verontreiniging veroorzaakt door, optredende bij of
voortvloeiende uit:

3.3 Aardbeving
Aardbeving of vulkanische uitbarsting.

3.4 Overstroming
3.1 Molest
Molest, waaronder wordt verstaan:
• Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere
georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de
ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen,
bestrijden. Hieronder wordt mede verstaan het
gewapend optreden van een Vredesmacht van de
Verenigde Naties;
• Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde
gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde
staat;
• Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen
een staat gericht tegen het openbaar gezag;
• Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde
gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen
zich voordoend binnen een staat;
• Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke
beweging, gericht tegen het openbaar gezag;
• Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige
beweging van leden van enig gewapende macht,
gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

3.2 Atoomkernreacties
Atoomkernreacties waaronder te verstaan iedere
kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie,
kernsplitsing, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.
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Overstroming waaronder te verstaan het bezwijken of
overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere water
keringen.

3.5 Merkelijke schuld
Schade die het gevolg is van al dan niet bewuste
merkelijke schuld of merkelijke nalatigheid van een
verzekerde. Indien verzekerde een rechtspersoon is,
wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder
verzekerde verstaan een lid van de directie of de
bedrijfsleiding.

3.6 Genetische schade
Genetische modificatie.

3.7 Onvoldoende milieuzorg
Handelingen of gedragingen waarbij de verzekerde
onvoldoende milieuzorg heeft betracht.
Deze uitsluiting geldt niet indien en voorzover verzekerde
aantoont dat de schade en/of kosten ook zou(den) zijn
ontstaan indien hij wel voldoende milieuzorg zou hebben
betracht.
Een verzekerde wordt in ieder geval geacht onvoldoende
milieuzorg te betrachten indien hij in strijd handelt met
‘Het Besluit’.
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Indien de bedoelde verzekerde een rechtspersoon is,
wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder
verzekerde verstaan een lid van de directie of bedrijfs
leiding alsmede enig functionaris in dienst van verzekerde die door een lid van de directie is belast met een
bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van
eerder genoemde voorschriften.

3.8 Morsverliezen
De aflevering van motorbrandstoffen aan voertuigen en
lekkages in de afleverzuilen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

Beperkingen
3.9 Bijzondere regeling bij vergoeding van
terrorismeschade
3.9.1 Beperkte schadevergoeding
Bij schade als gevolg van gebeurtenissen die (direct of
indirect) verband houden met:
• terrorisme of preventieve maatregelen, en
• handelingen of gedragingen ter voorbereiding van
terrorisme of preventieve maatregelen,
geldt dat de schadevergoeding door de maatschappij
kan worden beperkt tot het bedrag van de uitkering die
de maatschappij, overeenkomstig de toepassing van het
Uitkeringsprotocol, ontvangt van de NHT. De NHT beslist
of er sprake is van een terrorismeschade. Op vergoeding
kan niet eerder aanspraak worden gemaakt dan na deze
beslissing en de bekendmaking van het bedrag van de
vergoeding.

3.9.2 Maximale uitkering per locatie
Als de verzekering betrekking heeft op materiële schade
aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dan wel
op gevolgschade van dergelijke schade, geldt dat door
de NHT per verzekeringnemer per verzekerde locatie per
jaar maximaal € 75.000.000 zal worden uitgekeerd,
ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de
toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en
vennootschappen die zijn verbonden in een groep,
tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer.
Onder verzekerde locatie wordt hierbij verstaan alle op
het risico-adres aanwezige, door verzekeringnemer
verzekerde objecten alsmede daarbuiten gelegen
objecten op minder dan 50 meter afstand van elkaar
gelegen en waarvan tenminste een op het risico-adres is
gelegen.
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3.9.3 Verval van rechten bij niet-tijdige melding
Elk recht op schadevergoeding of uitkering vervalt als de
melding van de claim niet is gedaan binnen twee jaar
nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van een
terrorismeschade.

4 Samenloop
De schadevergoeding die krachtens deze verzekering
ten laste van de maatschappij komt, wordt door haar
voldaan. Ook in die gevallen, dat zij zich kan beroepen
op wettelijke bepalingen die leiden tot vermindering van
de uitkering wegens elders lopende verzekeringen.
Verzekerde is echter verplicht zijn rechten jegens de
andere verzekeraars tot het beloop van die vermindering
desgevraagd aan de maatschappij over te dragen.

5 Verplichtingen bij verwezenlijking van
schade
Een spoedige en voor alle betrokken partijen bevre
digende uitvoering van de verplichtingen van de
maatschappij is voor een belangrijk deel afhankelijk van
de medewerking van verzekeringnemer en/of de
verzekerde. De na een schadegeval door de maat
schappij te verlangen medewerking is neergelegd in de
navolgende verplichtingen:

5.1 Aanmelding
Verzekerde is verplicht de maatschappij onmiddellijk
kennis te geven van elke emissie die zich op de ver
zekerde locatie manifesteert.

5.2 Overige verplichtingen
Voorts is verzekerde verplicht:
• De maatschappij zo spoedig mogelijk alle van belang
zijnde gegevens en bescheiden te verstrekken;
• Alle aanwijzingen van of namens de maatschappij op
te volgen en overigens alle medewerking te verlenen
en inlichtingen te verschaffen, die voor de beoordeling
van de door de verontreiniging ontstane situatie van
belang zouden kunnen zijn;
• Alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem
kunnen worden gevergd om verdere verontreiniging te
voorkomen of te beperken.
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5.3 Verlies van dekking
Alle aanspraken op vergoeding onder deze polis
vervallen, indien de verzekerde, die aanspraak op
vergoeding onder de polis maakt:
• Opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt;
• Enige uit deze verzekeringsovereenkomst voort
vloeiende verplichting niet of niet tijdig is nagekomen
en daardoor de belangen van de maatschappij zijn
geschaad;
• Binnen één jaar ter zake van een aanspraak op
vergoeding tegen de schriftelijke mededeling van de
maatschappij dat dekking geheel of gedeeltelijk
ontbreekt, geen rechtsvordering heeft ingesteld.

5.4 Derden
Het bepaalde in artikel 5.2 en 5.3 geldt in overeenkomstige
zin voor de derde die aanspraak op de dekking maakt.

6 Saneringsbepalingen
6.1 Regeling van sanering
Verzekerde belast zich met de voorbereiding en regeling
van de sanering en houdt zich daarbij aan de aanwijzingen van de maatschappij. Alvorens tot sanering wordt
overgegaan, dient het saneringsplan hiertoe door de
maatschappij goedgekeurd te zijn.

6.2 Opdracht tot sanering
De opdracht tot sanering dient door verzekerde binnen
een door de maatschappij schriftelijk aangegeven
termijn te worden gegeven.
Indien verzekerde nalaat deze opdracht binnen de
gestelde termijn te geven, verliest verzekerde het recht
op vergoeding van saneringskosten en de meeverzekerde
kosten. Bovendien heeft de maatschappij het recht de
polis op te zeggen.

6.3 Derden
Dit artikel geldt in overeenkomstige zin voor de derde
die aanspraak op de dekking maakt.

7 Schaderegeling
De omvang van de schade en de hoogte van de kosten
worden vastgesteld ofwel in onderling overleg, ofwel bij
onderling goedvinden, door één expert ofwel, als partijen
dat wensen, door twee ter zake deskundige experts,
waarvan er één wordt benoemd door de verzekerde en
één door de maatschappij.
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In laatstgenoemde geval moeten de experts voordat ze
met hun werkzaamheden beginnen, een derde expert
benoemen. Als de eerste twee experts niet tot over
eenstemming kunnen komen, stelt de derde expert de
schade vast. Hij blijft daarbij binnen de grenzen van de
beide eerdere schadevaststellingen. Zijn vaststelling is
bindend, zowel voor de verzekerde als voor maat
schappij. Alle experts zullen zich bij de schadevast
stelling baseren op dezelfde rapporten bodemonderzoek, saneringsplan, voorzover deze voldoen aan de
geldende kwaliteitsnormen.
De schadevaststelling van de expert(s), waarbij onder
meer gebruik wordt gemaakt van de opgaven en
inlichtingen die de verzekerde heeft verstrekt, zal gelden
als enig bewijs van de hoogte van de schade.
Als de maatschappij meewerkt aan de vaststelling van
de schade, betekent dat niet automatisch dat de
maatschappij de schade zal vergoeden.

8 Premie
8.1 Premiebetaling
De verzekeringnemer dient de premie, daaronder
begrepen de kosten en de assurantiebelasting, vooruit te
betalen op de premievervaldatum. Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste
dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of
weigert te betalen, wordt zonder dat een nadere
ingebrekestelling door de maatschappij is vereist geen
dekking verleend ten aanzien van alle verontreinigingen
die zich nadien hebben gemanifesteerd.
Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te
betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van
verontreinigingen die zich nadien hebben gemanifesteerd.
Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig
betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van
verontreinigingen die zich hebben gemanifesteerd vanaf
de vijftiende dag nadat de maatschappij de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en
betaling is uitgebleven. De verzekeringnemer blijft
gehouden de premie te voldoen.
De dekking wordt weer van kracht voor emissies die
hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de
verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel door
de maatschappij is ontvangen.
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In geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt
dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle
onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan. Onder
vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die de
verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de
verzekering verschuldigd wordt.
Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie
die de verzekeringnemer in verband met een tussentijdse
wijziging van de verzekering verschuldigd wordt.

De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door
verzekeringnemer geldt niet indien:
• De wijziging van de premie en/of voorwaarden
voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
• De wijziging een verlaging van de premie bij gelijk
blijvende dekking inhoudt;
• De wijziging een uitbreiding van de dekking met een
niet hogere premie inhoudt.

8.2 Naverrekening

10 Risicowijziging

De premie is gebaseerd op variabele factoren. De
maatschappij kan van verzekeringnemer verlangen om
periodiek gegevens te verschaffen teneinde de juiste
premie te kunnen berekenen. Indien verzekeringnemer
niet binnen de gestelde termijn voldoet aan een daartoe
strekkend verzoek, heeft de maatschappij het recht om
de geldende premie te verhogen met 50% of zoveel
meer als de maatschappij toekomt op grond van de haar
bekende gegevens.

8.3 Premierestitutie
Verzekeringnemer heeft bij tussentijdse beëindiging
recht op restitutie van premie over de nog resterende
looptijd van de verzekering behoudens in geval van
opzegging door de maatschappij wegens het opzettelijk
verstrekken van onjuiste gegevens bij schade.
Het recht op restitutie vervalt indien het te restitueren
bedrag minder dan € 10 bedraagt.

10.1 Wijziging van het risico
Zodra de aard van de in de polis verzekerde onder
grondse tank(s) een zodanige wijziging ondergaat, dat
het verzekerde risico daardoor wordt verzwaard, is
verzekeringnemer verplicht hiervan terstond aan de
maatschappij schriftelijk kennis te geven.

10.2 Voorstel van de maatschappij
Na kennisgeving heeft de maatschappij het recht voor te
stellen de verzekering op gewijzigde premie en voorwaarden voort te zetten dan wel, indien dit naar haar
oordeel niet mogelijk is, deze per aangetekende brief op
te zeggen met inachtneming van een termijn van dertig
dagen. In dat geval restitueert de maatschappij de
premie over de nog resterende looptijd van de verzekering.

10.3 Aanvaarding/afwijzing voorstel

9 Herziening van premie en
voorwaarden
De maatschappij heeft het recht de premie en/of de
voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen
en-bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die
groep, dan is de maatschappij gerechtigd de premie en/
of de voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door haar
te bepalen datum.
Verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis
gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd
tenzij hij binnen de termijn in de mededeling genoemd
schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste
geval eindigt de verzekering op de datum die in de
mededeling door de maatschappij is genoemd.

Tankverzekering ondergrondse tanks | Voorwaarden

Doet de maatschappij een voorstel tot voortzetting van
de verzekering, dan heeft verzekeringnemer het recht
binnen een termijn van dertig dagen het voorstel al dan
niet te aanvaarden.
Indien verzekeringnemer het voorstel binnen deze
termijn aanvaardt, wordt terzake van aanspraken op
vergoeding onder de polis die door de maatschappij na
de ontvangst van de kennisgeving tot risicowijziging en
gedurende de contractduur van de verzekering zijn
ontvangen, dekking verleend op de aldus overeen
gekomen voorwaarden.
Indien verzekeringnemer het voorstel afwijst of daarop
binnen deze termijn niet antwoordt, wordt terzake van
aanspraken op vergoeding onder de polis die door de
maatschappij daarna gedurende de contractduur van de
verzekering zijn ontvangen, dekking verleend op de
reeds geldende voorwaarden, indien en voor zover
verzekerde aantoont dat de geleden schade op geen
enkele wijze verband houdt met de bedoelde wijziging
van het risico.
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Heeft de maatschappij zich het recht voorbehouden de
verzekering alsnog op te zeggen indien verzekering
nemer haar voorstel afwijst of daarop binnen de
gestelde termijn niet antwoordt, dan eindigt de dekking
dertig dagen nadat de maatschappij het bericht van
opzegging per aangetekende brief heeft verzonden.

10.4 Achterwege blijven kennisgeving van
risicowijziging
Blijft een kennisgeving als bedoeld in artikel 10.1 achterwege, dan vervalt elke aanspraak op vergoeding onder de
polis, tenzij verzekerde aantoont dat de geleden schade
op geen enkele wijze verband houdt met deze wijziging.
Zodra de maatschappij alsnog met de wijziging van het
risico bekend wordt, heeft de maatschappij het recht de
verzekering met onmiddellijke ingang op te zeggen. In
dat geval restitueert de maatschappij premie over de
nog resterende looptijd van de verzekering.

11 Risico-inspectie
11.1 Inspectierecht
De maatschappij heeft het recht om de verzekerde
locatie(s) en de verzekerde ondergrondse tank(s) te
allen tijde te (laten) inspecteren. Verzekerde is verplicht
hierbij alle medewerking te verlenen die in het kader van
een beoordeling van het verzekerde risico redelijkerwijs
is geboden.

11.2 Verplichte maatregelen
De maatschappij kan verzekerde naar aanleiding van de
inspectie verplichten binnen een bepaalde termijn
maatregelen te treffen, die zij met het oog op de dekking
van het verzekerde risico geboden acht.

12 Contracttermijn en opzegmogelijk
heden
12.1 Contracttermijn
De verzekering wordt afgesloten voor een bepaalde
periode. Deze periode, aan te duiden als eerste
contracttermijn, eindigt op de contractvervaldatum
zoals vermeld in de polis die na het afsluiten van de
verzekering is afgegeven.
Na afloop van de eerste contracttermijn wordt de
verzekering, behoudens toepassing van een opzeg
mogelijkheid, telkens verlengd voor een periode van
12 maanden. De einddatum van een verlengingsperiode
geldt als nieuwe contractvervaldatum.
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12.2 Begin en einde van de verzekering
De dekking van een verzekering gaat in op 00.00 uur
van de in de polis vermelde ingangsdatum en eindigt op
24.00 uur van de datum die als datum van beëindiging
van een verzekering is overeengekomen en/of vast
gesteld met inachtneming van de hierna omschreven
opzegmogelijkheden.

12.3 Opzegmogelijkheden voor de maatschappij
De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging
door de maatschappij:

12.3.1 Opzegging per contractvervaldatum
Tegen het einde van een verstreken contracttermijn met
inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

12.3.2 Bij achterstand in premiebetaling
Indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie
weigert te betalen of niet tijdig betaalt. In geval van niet
tijdige betaling van de vervolgpremie echter uitsluitend
indien de maatschappij de verzekeringnemer na de
premievervaldatum vruchteloos tot betaling heeft
aangemaand. De verzekering eindigt op de in de
opzeggingsbrief genoemde datum; die datum zal bij niet
tijdige betaling van de vervolgpremie niet eerder zijn dan
een datum die twee maanden na de dagtekening van de
opzeggingsbrief ligt.

12.3.3 Bij misleidende informatie
Binnen twee maanden na de ontdekking dat de verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de
verzekering niet is nagekomen en verzekeringnemer
daarbij heeft gehandeld met het opzet de maatschappij
te misleiden dan wel de maatschappij de verzekering bij
kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben
gesloten. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum.

12.3.4 Bij wijziging van het risico
Na een zodanige wijziging van het risico dat de
maatschappij de verzekering - indien deze zou zijn
aangevraagd na het intreden van de bedoelde wijziging
- niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben
geaccepteerd. Bij de opzegging om deze reden wordt
een opzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht
genomen. Deze opzeggingsmogelijkheid geldt alleen bij
wijzigingen waarvan in artikel 6 en 17 van deze voorwaarden of in de specifieke voorwaarden is aangegeven
dat deze aan de maatschappij gemeld moeten worden.
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12.3.5 Bij onjuiste informatie na schade

12.4.5 Bij schademelding

Indien in geval van schade opzettelijk onjuiste gegevens
zijn verstrekt. De maatschappij hoeft bij een opzegging
in deze situatie geen opzegtermijn in acht te nemen.

Na een schademelding indien
• de opzeggingsbrief is verzonden uiterlijk op de
dertigste dag nadat de maatschappij de verzekeringnemer schriftelijk een definitief standpunt over de
afwikkeling van de schade heeft laten weten, en
• de maatschappij de verzekeringnemer naar aanleiding
van eerdere schade al heeft gewaarschuwd voor de
gevolgen van een ongunstig schadeverloop.
Bij opzegging om deze reden geldt een opzegtermijn van
twee maanden.

12.3.6 Bij schademelding
Na een schademelding indien
• de opzeggingsbrief is verzonden uiterlijk op de
dertigste dag nadat de maatschappij de verzekeringnemer schriftelijk een definitief standpunt over de
afwikkeling van de schade heeft laten weten, en
• de maatschappij de verzekeringnemer naar aanleiding
van eerdere schade al heeft gewaarschuwd voor de
gevolgen van een ongunstig schadeverloop.
Bij opzegging om deze reden geldt een opzegtermijn van
twee maanden.

13 Algemene informatie
13.1 Adres

De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging
door verzekeringnemer:

Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij de
maatschappij bekende adres, of aan het adres van de
tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering
loopt.

12.4.1 Opzegging bij einde eerste contracttermijn

13.2 Persoonsgegevens

Tegen het einde van de eerste contracttermijn, met
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee
maanden. De verzekering eindigt in dat geval op de
contractvervaldatum.

Binnen één maand na ontvangst van de mededeling van
de maatschappij houdende een wijziging van premie en
of voorwaarden ten nadele van verzekeringnemer en/of
verzekerde. De verzekering eindigt op de datum waarop
de wijziging volgens de mededeling van de maatschappij
ingaat, maar niet eerder dan een maand na de datum
van dagtekening van bedoelde mededeling.

Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de maatschappij
(of, als de verzekering loopt via een gevolmachtigd
agent: de gevolmachtigd agent) verwerkt ten behoeve
van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor
het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming
en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen,
voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan
wettelijke verplichtingen.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instel
lingen’ van toepassing. Een consumentenbrochure van
deze gedragscode kunt u bij de maatschappij opvragen.
De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen
via de website van het Verbond van Verzekeraars
www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook
opvragen bij het Verbond van Verzekeraars
(Postbus 93450, 2509 AL Den Haag,
telefoon 070-3338500).

12.4.4 Bij een beroep op onvoldoende informatie

13.3 Toepasselijk recht en klachteninstanties

Binnen twee maanden nadat de maatschappij tegenover verzekeringnemer een beroep op de niet-nakoming
van de mededelingsplicht bij het aangaan van de
verzekering heeft gedaan. De verzekering eindigt op de
datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke
daarvan op de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief.

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Voor klachten naar aanleiding van de verzekerings
overeenkomst kan men zich, behalve tot de directie van
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering
Maatschappij N.V., Postbus 93604, 2509 AV Den Haag,
wenden tot: het Klachteninstituut Verzekeringen,
Postbus 93560, 2509 AN ’s-Gravenhage.

12.4 Opzegmogelijkheden voor de verzekering
nemer

12.4.2 Opzegging na de eerste contracttermijn
Na het verstrijken van de eerste contracttermijn kan de
verzekering ieder moment worden opgezegd, met in
achtneming van een opzegtermijn van tenminste één
maand.

12.4.3 Bij wijziging van premie en of voorwaarden
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14 Verweersbijstand
14.1 Omschrijving van de dekking
Verzekerd is:
• Het verlenen van verweersbijstand, zoals omschreven
in artikel 14.2
• Het vergoeden van kosten van verweersbijstand,
zoals omschreven in artikel 14.6.

14.3 Duur van verweersbijstand
De maatschappij zal verweersbijstand blijven verlenen
voor zover naar de mening van de maatschappij een
redelijke kans bestaat het beoogde resultaat te bereiken.
Indien succes in redelijkheid niet te verwachten is, zal de
maatschappij dit gemotiveerd meedelen aan de
verzekerde.

14.4 Behandeling van aangemelde zaken
14.2 Verlenen van verweersbijstand
Verweersbijstand wordt verleend:

14.2.1
Bij het voeren van verweer tegen vorderingen van
derden ter zake van aansprakelijkheid van verzekerde
voor door derden geleden schade;

14.2.2
Ter zake van geschillen met de overheid over de
sanering van de verzekerde locatie; een en ander indien
en voorzover:
• De door derden geleden schade of de sanering van de
verzekerde locatie betrekking hebben op een
verontreiniging die het gevolg is van een emissie
direct veroorzaakt door een (de) in de polis genoemde
verzekerde ondergrondse tank(s) en deze emissie zich
voordoet tijdens de looptijd van de verzekering;
• Binnen één jaar na het zich manifesteren van de
verontreiniging een beroep op dekking onder dit
artikel is gedaan;
• Op de vordering van de derde als hierna onder d van
dit artikellid genoemd, Nederlands recht van toepassing is;
• De vordering ingesteld wordt door een derde, aan wie
in verband met het bepaalde in artikel 2.2.3 inzake het
verzekerde bedrag, niet de volledige schade is
vergoed, of de vordering wordt ingesteld door een
derde die ondanks een schriftelijke verklaring van
verzekeringnemer als bedoeld in artikel 2.3 inzake het
derdenbeding, geen aanspraak op vergoeding wenst
te maken en zijn vordering jegens verzekerde op
aansprakelijkheid baseert;
• De gevorderde schade meer bedraagt dan het door
verzekerde gekozen toepasselijk eigen risico.

De maatschappij behandelt de aangemelde zaken in
principe zelf. Te allen tijde zal, voor zover mogelijk, in
eerste instantie een regeling in der minne worden
nagestreefd.

14.5 Bijstand bij procedures in rechte
Indien een procedure in rechte gevoerd moet worden,
zal de maatschapij voor zover mogelijk, zelf de bijstand
verlenen.

14.6 Vergoeding van kosten
14.6.1 Vergoeding per emissie
Ter zake van de in artikel 14.2 genoemde vorderingen en
geschillen en onder de voorwaarden in dat artikel
genoemd, worden tot ten hoogste het hiervoor in de
polis genoemde verzekerde bedrag, per sanering
vergoed:
• De honoraria en de verschotten van de door maatschappij ingeschakelde advocaat, procureur, deurwaarder, andere deskundige en expert;
• De proces- en gerechtskosten, de kosten van arbitrage
of de kosten van bindend advies; hieronder zijn niet
begrepen dwangsommen, afkoopsommen, boetes en
andere bij wijze van straf opgelegde maatregelen;
• De kosten van getuigen in een gerechtelijke en
administratieve procedure;
• De kosten van de tegenpartij, voor zover zij krachtens
een rechterlijke uitspraak, arbitraal vonnis of bindend
advies ten laste van de verzekerde komen.

14.6.2 Betaling aan belanghebbenden
De maatschappij heeft het recht de kosten van verweersbijstand rechtstreeks aan belanghebbende te
betalen

14.6.3 Door de tegenpartij te vergoeden kosten
Indien bij een proces, arbitrage of bindend advies de
tegenpartij tot vergoeding in de kosten wordt veroordeeld,
komt het bedrag van die kosten, voor zover zij voor
rekening van de maatschappij zijn, ten gunste van de
maatschappij.
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14.6.4 BTW verrekening
Indien de verzekerde de BTW kan verrekenen met de
door hem verschuldigde BTW-afdrachten, komt die
BTW-toeslag niet voor vergoeding in aanmerking.

14.6.5 Verhaal van kosten
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Indien de verzekerde op grond van een wettelijke of
contractuele bepaling de kosten van verweersbijstand
geheel of gedeeltelijk vergoed kan krijgen, komen die
kosten niet in aanmerking voor vergoeding krachtens dit
artikel. De maatschappij zal de verzekerde, ter compensatie van de door de maatschappij voorgeschoten kosten,
bijstand verlenen bij het terugvragen of verhalen van die
kosten.

