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Wat dekt deze verzekering?
Artikel 1 Voorwaarden bij alle rubrieken
Dit artikel geldt voor alle rubrieken waarvoor u verzekerd bent.

Artikel 1.1 Wie zijn verzekerd?
Wie de verzekerden zijn verschilt per rubriek. In artikel 2 tot en met 6 leest u per rubriek wie de verzekerden zijn. U
vindt de verzekerden steeds onder het kopje ‘Wie zijn verzekerd?’.
Als we in deze voorwaarden ‘u’ gebruiken, bedoelen we de verzekeringnemer. Alle andere (rechts)personen die
verzekerd zijn, noemen we de ‘verzekerden’.

Artikel 1.2 Waarvoor bent u verzekerd?
Met een Tijdelijke montageprojectverzekering verzekert u zich voor verschillende risico’s die u bij een montageproject
loopt. Bijvoorbeeld schade aan het werk of schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Welke
risico’s precies gedekt zijn, hangt af van de rubrieken die u verzekerd heeft. Op uw polis leest u welke rubrieken dat
zijn. In artikel 2 t/m 6 leest u per rubriek welke risico’s zijn gedekt. In artikel 7 t/m 12 leest u wat niet gedekt is.

Artikel 1.3 Wanneer is de schade gedekt?
Wij dekken schade alleen als:
a. de schade is ontstaan tijdens de looptijd van deze verzekering (zie artikel 1.4); en
b. het bij het sluiten van deze verzekering (of een rubriek daarbinnen) niet zeker was dat deze schade zou ontstaan;
en
c. u de schade bij ons heeft gemeld binnen twaalf maanden na het einde van de verzekeringstermijn. Let op: dit
betekent niet dat u kunt wachten met het melden van een schade. U bent verplicht een schade zo snel mogelijk
aan ons door te geven (zie artikel 13.2); en
d. er geen sprake is van een van de uitsluitingen in artikel 7 t/m 12.

Artikel 1.4 Wanneer begint en eindigt deze verzekering?
1.4.1 Wanneer begint uw verzekering?
Op uw polis vindt u de datum waarop deze verzekering ingaat. U bent verzekerd vanaf 00.00 uur op deze
ingangsdatum.

1.4.2 Wanneer eindigt uw verzekering?
Voor de einddatum van uw verzekering geldt het volgende:
a. De verzekering eindigt op de dag waarop de montagetermijn verstreken is. Dit is ofwel de dag waarop het werk
wordt opgeleverd of technisch gereedkomt, ofwel (als dat eerder is) de dag nadat de op uw polis vermelde
bouwtermijn verstreken is.
b. De onderhoudstermijn is alleen meeverzekerd
• voor zover u in het bestek, de (aannemings)overeenkomst en/of de opdracht een onderhoudstermijn bent
overeengekomen voor het werk; en
• als op uw polis staat dat de onderhoudstermijn is verzekerd.
Als de onderhoudstermijn is meeverzekerd, dan eindigt de verzekering op de dag nadat deze onderhoudstermijn
verstreken is. Op uw polis staat hoe lang deze onderhoudstermijn duurt. De ingangsdatum van de
onderhoudstermijn is de dag waarop het werk wordt opgeleverd of technisch gereedkomt.
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c. Is het faillissement van uw bedrijf uitgesproken, dan bent u (de verzekeringnemer) niet meer verzekerd vanaf de
dag dat het faillissement is uitgesproken. Na die dag geldt het volgende:
• De verzekering blijft nog maximaal 30 dagen van kracht voor de overige verzekerden die op uw polis staan.
• Tijdens deze periode heeft een verzekerde, of een andere partij die bij het werk betrokken is, het recht om een
nieuwe verzekering voor dit werk af te sluiten voor de resterende montagetermijn. Hiervoor spreken we met de
aanvrager een nieuwe premie en nieuwe voorwaarden af.
• Uw verzekering eindigt 30 dagen nadat het faillissement is uitgesproken. Gaat de nieuwe verzekering voor het
werk al eerder in, dan eindigt uw verzekering op de dag waarop die nieuwe verzekering ingaat.
d. De dekking eindigt om 24.00 uur op de einddatum van de verzekering.

1.4.3 Wat gebeurt er als er een schade ontstaat buiten de verzekeringstermijn?
Deze verzekering dekt geen schades en/of aansprakelijkheid voor schades die ontstaan zijn buiten de
verzekeringstermijn(en). Daarbij maakt het niet uit op welk tijdstip de schades of aansprakelijkheid zijn veroorzaakt.

1.4.4 Wat kunt u doen als de montagetermijn langer duurt dan u had voorzien?
Voorziet u dat het werk nog niet klaar is op de einddatum van de montagetermijn die op uw polis staat? Dan kunt u de
verzekering voor de montagetermijn van dat werk eenmalig verlengen. Hiervoor spreken we dan opnieuw een premie
en voorwaarden af.
U kunt de verzekering alleen verlengen als u ons hierom vraagt vóór de einddatum van de montagetermijn die op uw
polis staat. Worden u en wij het niet eens over de premie en voorwaarden voor deze verlenging, dan eindigt de
verzekering op de oorspronkelijke einddatum van de montagetermijn.

1.4.5 Wat gebeurt er als u delen van het werk al oplevert voordat de montagetermijn eindigt?
Levert u delen van het werk al op voordat de verzekerde montagetermijn eindigt? Dan eindigt voor die delen de
montagetermijn op de dag van de oplevering. Op hetzelfde moment gaat voor die delen dan de onderhoudstermijn in,
als deze is meeverzekerd. Voor de opgeleverde delen geldt vanaf het moment van de oplevering tot het einde van de
verzekeringstermijn ook de dekking onder Rubriek 3 (zie artikel 3). Daarvoor geldt een maximum van € 100.000,- per
gebeurtenis voor alle deelopleveringen samen.

Artikel 1.5 Welke verplichtingen horen bij deze verzekering?
Bij deze verzekering horen voor u en de andere verzekerden de volgende verplichtingen:

1.5.1 Verplichtingen op uw polis en in deze voorwaarden
U en de andere verzekerden moeten aan alle verplichtingen voldoen die u en wij hebben afgesproken bij het sluiten
van deze verzekering. Deze verplichtingen staan op uw polis en in deze voorwaarden. Komt u of komen de andere
verzekerden deze verplichtingen niet na? Dan kan dit gevolgen hebben voor het recht op schadevergoeding.

1.5.2 Wijzigingen aan ons doorgeven
We hebben de verzekering met u gesloten op basis van de informatie, het bestek en/of de tekeningen die u ons
gegeven heeft. U moet het ons daarom zo snel mogelijk laten weten als er iets verandert in:
• het bestek; en/of
• de tekeningen; en/of
• de bouw, montage, installatie; en/of
• de aard van de werkzaamheden; en/of
• de methoden van uitvoering of inrichting; en/of
• andere omstandigheden in het montageproject.
Betekent een wijziging dat het risico voor ons verandert? Dan hebben wij het recht om de premie en/of voorwaarden
van de verzekering aan te passen. Deze aanpassing gaat in op het moment waarop de wijziging die u ons heeft
gemeld, van kracht wordt.
Polisvoorwaarden | Tijdelijke montageverzekering MON400.0718
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1.5.3 Faillissement of surséance van betaling melden
Is er voor uw bedrijf faillissement of surséance van betaling aangevraagd? Dan bent u verplicht om dit zo spoedig
mogelijk aan ons te laten weten. Dit moet u in ieder geval doen binnen 30 dagen nadat u ervan op de hoogte bent
gesteld dat de aanvraag is gedaan.

Artikel 1.6 Hoe berekenen wij de premie?
We berekenen uw premie op basis van de eindwaarde van het werk. Dit bedrag staat op uw polis vermeld als de
verzekerde som voor Rubriek 1. In de begrippenlijst leest u wat we precies onder de eindwaarde verstaan. Hieronder
beschrijven we welke procedure we volgen bij het berekenen van de premie.

1.6.1 Voorschotpremie
Als wij de verzekering met u sluiten, berekenen we de premie op basis van de geschatte eindwaarde van het werk.
Dit noemen we een voorschotpremie, omdat we pas later weten wat de werkelijke eindwaarde van het werk is. De
voorschotpremie geldt als minimumpremie. Dat betekent dat u geen premie terugkrijgt als de werkelijke eindwaarde
van het werk lager blijkt te zijn dan de geschatte eindwaarde op basis waarvan de voorschotpremie is berekend.

1.6.2 Definitieve premie
Na afloop van de montagetermijn stellen wij de definitieve premie vast op basis van de werkelijke eindwaarde van het
werk. Als de werkelijke eindwaarde hoger is dan de eindwaarde die u vooraf heeft geschat, bent u een aanvullende
premie verschuldigd over het verschil tussen de geschatte en de werkelijke eindwaarde.
We verrekenen de premie op basis van het premiepromillage dat uiteindelijk voor de verzekering geldt.

1.6.3 Wat verwachten we van u?
U moet ons binnen drie maanden nadat wij daarom verzocht hebben, laten weten wat de eindwaarde van het werk
was, zodat wij de definitieve eindpremie kunnen berekenen. Als wij dit wensen, moet u ons de gelegenheid geven om
te controleren of deze opgave klopt. Voldoet u niet aan deze verplichtingen, dan hebben wij het recht om de
eindwaarde vast te stellen op 150% van de geschatte eindwaarde. Op basis daarvan berekenen we dan de definitieve
premie, die u verplicht bent te betalen.

Artikel 1.7 Hoe passen wij het eigen risico toe?
Als u een schade heeft, stellen wij de oorzaak en de omvang hiervan vast. Als wij ervoor kiezen om een deskundige in
te schakelen, vergoeden wij het honorarium en de kosten van deze deskundige.

Artikel 1.8 Hoe stellen wij de schade vast?
a. Als u een schade heeft, stellen wij de oorzaak en de omvang hiervan vast. Als wij ervoor kiezen om een expert in te
schakelen, vergoeden wij de kosten van deze expert.
b. U kunt ook zelf een expert inschakelen. U betaalt dan zelf de kosten van deze expert.
c. Als u ook zelf een expert heeft ingeschakeld, benoemen ‘uw’ en ‘onze’ expert vóór aanvang van hun
werkzaamheden samen een derde expert. Die schakelen ze in als ze het niet met elkaar eens worden over de
omvang van de schade. De derde expert bepaalt dan het definitieve schadebedrag, dat zal liggen tussen de
bedragen die ‘uw’ en ‘onze’ expert hebben ingeschat. U en wij betalen elk de helft van de kosten van de derde
expert.

Artikel 1.9 Met wie handelen wij de schade af?
Wij handelen de schade af met u, de verzekeringnemer. Als we een schadevergoeding uitkeren, doen we dat ook aan
u. We gaan ervan uit dat u hiervoor onherroepelijk gemachtigd bent door alle andere verzekerden. Deze machtiging
eindigt alleen als:
• de rechter u (voorlopige) surseance van betaling heeft verleend; of
• de rechter het faillissement heeft uitgesproken over uw onderneming; of
• u om een andere reden het vrije beheer over uw vermogen verliest; of
• uw onderneming in liquidatie komt.
Polisvoorwaarden | Tijdelijke montageverzekering MON400.0718
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Artikel 1.10 Wanneer is onze uitkeringsverplichting beperkt?
Als uw schade verband houdt met terrorisme, is onze uitkeringsverplichting beperkt. Voor welke schades dit precies
geldt, leest u in artikel 23 t/m 26 van deze voorwaarden (‘Als er sprake is van terrorisme’).

Artikel 2 Voorwaarden bij Rubriek 1: Het werk
Artikel 2.1 Wie zijn verzekerd?
De volgende (rechts)personen zijn verzekerd onder deze rubriek:
a. u, de verzekeringnemer;
b. de opdrachtgever en/of de montagedirectie;
c. de hoofdaannemer(s) of -installateur(s);
d. de (onder)aannemer(s) of -installateur(s);
e. de architect(en), de constructeur(s) en de adviseur(s).

Artikel 2.2 Wat is verzekerd?
Onder de rubriek Het werk is het volgende verzekerd:
a. het verzekerde werk dat op uw polis omschreven is. Alleen onderdelen van het werk die zijn opgenomen in de
eindwaarde zijn verzekerd; en
b. de montagecomponenten:
• die op het bouw-/montageterrein aanwezig zijn voor rekening en risico van u als verzekeringnemer; en
• die bestemd zijn om blijvend te worden verwerkt in het verzekerde werk dat op uw polis omschreven is; en
c. de kosten van de hulpconstructies en hulpwerken die op het bouw-/montageterrein gebruikt worden om het
verzekerde werk op de afgesproken manier uit te voeren. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om steigers en mallen.
Met de kosten van hulpconstructies en hulpwerken bedoelen we de kosten voor het opbouwen en verwijderen
ervan, en kosten zoals huur en afschrijving. De materiaalkosten van de hulpconstructies en hulpwerken zelf vallen
hier niet onder.
In deze voorwaarden verstaan wij onder ‘het werk’ alle onder a, b en c genoemde objecten en kosten.

Artikel 2.3 Welke schade is gedekt?
2.3.1 Dekking tijdens de montagetermijn
Tijdens de montagetermijn dekken wij de schade die u of een andere verzekerde lijdt door:
a. beschadiging van het werk. Daarbij maakt het niet uit door welke oorzaak het werk beschadigd is. De verzekering
dekt ook schade die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van een verzekerde zaak; en/of
b. diefstal van montagecomponenten die omschreven zijn in artikel 2.2b.
Het volgende is alleen verzekerd als u dit met ons heeft afgesproken:
a. de werkzaamheden die niet door (of in opdracht van) u of uw onderaannemers worden uitgevoerd; en/of
b. de montagecomponenten die niet voor rekening en risico van u of uw onderaannemers op het bouw-/
montageterrein aanwezig zijn.

2.3.2 Dekking tijdens de onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn is alleen verzekerd als:
• uit uw polis blijkt dat de onderhoudstermijn is meeverzekerd; en
• als u in het bestek, de (aannemings)overeenkomst en/of de opdracht een onderhoudstermijn bent
overeengekomen.
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Als de onderhoudstermijn is meeverzekerd, dan geldt het volgende:
a. Wij dekken tijdens de verzekerde onderhoudstermijn de schade die u of een andere verzekerde lijdt door
beschadiging van het werk. Dit doen we alleen in de volgende gevallen:
• U of een andere verzekerde heeft de beschadiging veroorzaakt tijdens werkzaamheden die u (of de andere
verzekerde) moest uitvoeren op grond van de onderhoudsbepalingen van het bestek, de (aannemings)
overeenkomst en/of de opdracht.
• De beschadiging is veroorzaakt ná de start van de montagewerkzaamheden en vóór het begin van de
onderhoudstermijn en deze oorzaak houdt verband met de totstandkoming van het verzekerde werk.
b. Moeten er tijdens de onderhoudstermijn nog werkzaamheden worden uitgevoerd die onderdeel zijn van het werk?
Dan geldt hiervoor de dekking die beschreven is in artikel 2.3.1. Hiervoor geldt het volgende:
• de werkzaamheden mogen niet meer omvatten dan 10% van de eindwaarde van het werk, met een maximum
van € 25.000,-; en
• de uitsluiting in artikel 8.2 (‘Brand en/of ontploffing tijdens de onderhoudstermijn’) blijft van kracht; en
• het einde van de onderhoudstermijn wordt niet door deze werkzaamheden beïnvloed. Er gaat voor deze
werkzaamheden na de oplevering dus geen nieuwe onderhoudstermijn lopen.

2.3.3 Dekking na schade
a. Is een gedekte schade hersteld tijdens de montagetermijn? Dan blijft de verzekering daarna van kracht voor het
volle verzekerde bedrag. Daarbij maakt het niet uit welke bedragen aan schade en/of kosten we hebben uitbetaald.
b. Heeft u een gedekte schade tijdens de verzekerde onderhoudstermijn? Dan biedt de verzekering alleen dekking
volgens artikel 2.3.1 als de herstelkosten minder dan 10% bedragen van de eindwaarde van het werk. Hierbij geldt
een maximum van € 25.000,-. Voorwaarde is dat het einde van de onderhoudstermijn niet door de schade wordt
beïnvloed. Daarnaast blijft de uitsluiting in artikel 8.2 (‘Brand en/of ontploffing tijdens de onderhoudstermijn’) van
kracht.
c. Wordt er niet voldaan aan de voorwaarden die beschreven zijn in artikel 2.3.3b? Dan is het herstel van een schade
na afloop van de montagetermijn alleen gedekt als u en wij het eens zijn geworden over een aanvullende premie en
aanvullende voorwaarden.

Artikel 2.4 Wat krijgt u bij een gedekte schade vergoed?
Bij gedekte schades vergoeden wij per gebeurtenis het volgende:

2.4.1 Reparatie-/vervangingskosten en bereddingskosten
We vergoeden per gebeurtenis maximaal de eindwaarde van het werk, maar nooit meer dan 130% van de verzekerde
som die onder Rubriek 1 op uw polis staat. Dit bedrag geldt voor de volgende kosten samen:
a. reparatie- en/of vervangingskosten, onder de volgende voorwaarden:
• Als de verzekerde materialen niet worden gerepareerd of vervangen, dan ontvangt u een schadevergoeding die
wij redelijk en rechtvaardig vinden. Deze schadevergoeding bedraagt nooit meer dan de reparatie- en/of
vervangingskosten.
• Gaat het om reparatie of vervanging van materialen met antiquiteits- of monumentale waarde? En gebruikt u
daarbij materialen die duurder zijn dan nieuwe materialen die in kwaliteit het meest op de beschadigde
materialen lijken? Dan vergoeden we maximaal 150% van de kosten van die nieuwe materialen;
b. bereddingskosten tot maximaal 50% van de verzekerde som. In de begrippenlijst leest u wat er precies onder de
bereddingskosten valt.

2.4.2 Opruimingskosten
Wij vergoeden de opruimingskosten tot maximaal 10% van de verzekerde som die onder Rubriek 1 op uw polis staat.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• we vergoeden de kosten alleen als het noodzakelijk is om de kosten te maken; en
• we vergoeden geen kosten die al inbegrepen zijn in het schadebedrag dat in artikel 2.4.1 genoemd staat; en
• we vergoeden de opruimingskosten ook als de totale schadevergoeding daardoor boven het verzekerde bedrag
uitkomt.
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2.4.3 Kosten om de schade vast te stellen
Wij vergoeden de kosten om de schade vast te stellen op de manier zoals beschreven in artikel 1.8. We vergoeden
deze kosten ook als de totale schadevergoeding daardoor boven het verzekerde bedrag uitkomt.

Artikel 3 Voorwaarden bij Rubriek 3: Bestaande eigendommen opdrachtgever
Artikel 3.1 Wie zijn verzekerd?
De volgende (rechts)personen zijn verzekerd onder deze rubriek:
a. u, de verzekeringnemer;
b. de opdrachtgever en/of de montagedirectie;
c. de hoofdaannemer(s)of -installateur(s);
d. de (onder)aannemer(s) of -installateur(s);
e. de architect(en), de constructeur(s) en de adviseur(s).

Artikel 3.2 Wat is verzekerd?
Verzekerd zijn de bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Hieronder verstaan we zaken die vanaf het begin
van de montagetermijn:
• eigendom zijn van de opdrachtgever; of
• onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever vallen op basis van een overeenkomst.
Hieronder vallen niet montagecomponenten die bij de uitvoering van het werk in de onroerende zaak zijn of worden
verwerkt.

Artikel 3.3 Welke schade is gedekt?
Tijdens de verzekerde montagetermijn en onderhoudstermijn dekt deze rubriek de schade die de opdrachtgever lijdt
door beschadiging van bestaande eigendommen van hem. In artikel 3.2 leest u wat we onder deze bestaande
eigendommen verstaan.
De beschadiging van de bestaande eigendommen is alleen gedekt als deze:
• rechtstreeks is veroorzaakt door de uitvoering van het werk; en
• is veroorzaakt door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde.

Artikel 3.4 Wat krijgt u bij een gedekte schade vergoed?
Bij gedekte schades vergoeden wij per gebeurtenis voor alle verzekerden samen het volgende:

3.4.1 Reparatie- en/of vervangingskosten
We vergoeden per gebeurtenis de reparatie- en/of vervangingskosten tot maximaal de verzekerde som die onder
Rubriek 3 op uw polis staat. Daarbij doen we geen beroep op onderverzekering. Bij het vergoeden van de schade
gelden de volgende voorwaarden:
• Als zaken aan normale slijtage onderhevig zijn, trekken we hiervoor een redelijk bedrag van de schadevergoeding
af.
• Gaat het om reparatie of vervanging van materialen met antiquiteits- of monumentale waarde? En gebruikt u
daarbij materialen die duurder zijn dan nieuwe materialen die in kwaliteit het meest op de beschadigde materialen
lijken? Dan vergoeden we maximaal 150% van de kosten van die nieuwe materialen.
• Is reparatie niet mogelijk of bedragen de reparatie- of de vervangingskosten méér dan het verschil tussen de
waarde van de verzekerde zaak onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de schadegebeurtenis? Dan vergoeden we
alleen het verschil tussen deze waardes.
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3.4.2 Bereddingskosten
Wij vergoeden de bereddingskosten tot maximaal 50% van de verzekerde som. In de begrippenlijst leest u wat er
precies onder de bereddingskosten valt. We vergoeden deze kosten ook als de totale schadevergoeding daardoor
boven het verzekerde bedrag uitkomt.

3.4.3 Opruimingskosten
Wij vergoeden de opruimingskosten tot maximaal 10% van de verzekerde som die onder Rubriek 3 op uw polis staat.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• we vergoeden de kosten alleen als het noodzakelijk is om de kosten te maken; en
• we vergoeden geen kosten die al inbegrepen zijn in het schadebedrag dat in artikel 3.4.1 genoemd staat; en
• We vergoeden de opruimingskosten ook als de totale schadevergoeding daardoor boven het verzekerde bedrag
uitkomt.

3.4.4 Kosten om de schade vast te stellen
Wij vergoeden de kosten om de schade vast te stellen op de manier zoals beschreven in artikel 1.8. We vergoeden
deze kosten ook als de totale schadevergoeding daardoor boven het verzekerde bedrag uitkomt.

Artikel 3.5 Wat gebeurt er als een andere verzekering de schade dekt?
Alleen voor schade tijdens de onderhoudstermijn geldt dat de verzekering de schade niet dekt als:
a. deze schade wordt gedekt door een andere verzekering die door een verzekerde of iemand anders is afgesloten;
en/of
b. deze schade door die andere verzekering zou worden gedekt als deze verzekering van Nationale-Nederlanden niet
zou bestaan; en/of
c. deze schade wordt vergoed op grond van een andere voorziening, een wettelijke regeling of een andere regeling.

Artikel 4 Voorwaarden bij Rubriek 4: Hulpmateriaal
Artikel 4.1 Wie zijn verzekerd?
De volgende (rechts)personen zijn verzekerd onder deze rubriek:
a. u, de verzekeringnemer;

Artikel 4.2 Wat is verzekerd?
Onder deze rubriek is het hulpmateriaal verzekerd dat gebruikt wordt voor het werk dat op uw polis omschreven
staat. Onder hulpmateriaal verstaan we de op het bouw-/montageterrein aanwezige:
a. hulpconstructies en/of hulpwerken, zoals steigers en mallen; en/of
b. keten, loodsen en hun inhoud; en/of
c. gereedschappen, machines en werktuigen.

Artikel 4.3 Welke schade is gedekt?
Tijdens de verzekerde montagetermijn en onderhoudstermijn dekt deze rubriek de schade die u lijdt door:
a. beschadiging van hulpmateriaal, ongeacht de oorzaak daarvan; en/of
b. diefstal van hulpmateriaal.
Deze schade is alleen gedekt als het gaat om hulpmateriaal:
c. dat omschreven is in artikel 4.2; en
d. dat eigendom is van u als verzekeringnemer, of dat door u is gehuurd; en
e. dat nodig is om het werk uit te voeren op de manier die is aangegeven in het bestek, de (aannemings)
overeenkomst en/of de opdracht, of in de onderhoudsverplichtingen die daaruit voortvloeien.
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Gehuurd hulpmateriaal is alleen verzekerd als:
f. u kunt aantonen dat u voor dit hulpmateriaal de verzekeringsplicht op u heeft genomen; en
g. de schade niet door een andere verzekering wordt gedekt, of zou zijn gedekt als deze Tijdelijke
montageverzekering van Nationale-Nederlanden niet zou bestaan.

Artikel 4.4 Wat krijgt u bij een gedekte schade vergoed?
Bij gedekte schades vergoeden wij per gebeurtenis het volgende:

4.4.1 Reparatie- en/of vervangingskosten
We vergoeden per gebeurtenis de reparatie- en/of vervangingskosten tot maximaal de verzekerde som die onder
Rubriek 4 op uw polis staat. Bij het vergoeden van de schade gelden de volgende voorwaarden:
• Als zaken aan normale slijtage onderhevig zijn, trekken we hiervoor een redelijk bedrag van de schadevergoeding
af.
• Is reparatie niet mogelijk of bedragen de reparatie- of de vervangingskosten méér dan het verschil tussen de
waarde van de verzekerde zaak onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de schadegebeurtenis? Dan vergoeden we
alleen het verschil tussen deze waardes.
• Bij diefstal vergoeden we de waarde die de verzekerde zaak had onmiddellijk vóór de schadegebeurtenis;

4.4.2 Bereddingskosten
Wij vergoeden de bereddingskosten tot maximaal 50% van de verzekerde som. In de begrippenlijst leest u wat er
precies onder de bereddingskosten valt. We vergoeden deze kosten ook als de totale schadevergoeding daardoor
boven het verzekerde bedrag uitkomt.

4.4.3 Opruimingskosten
Wij vergoeden de opruimingskosten tot maximaal 10% van de verzekerde som die onder Rubriek 4 op uw polis staat.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• we vergoeden de kosten alleen als het noodzakelijk is om de kosten te maken; en
• we vergoeden geen kosten die al inbegrepen zijn in het schadebedrag dat in artikel 4.4.1 genoemd staat; en
• we vergoeden de opruimingskosten ook als de totale schadevergoeding daardoor boven het verzekerde bedrag
uitkomt.

4.4.4 Kosten om de schade vast te stellen
Wij vergoeden de kosten om de schade vast te stellen op de manier zoals beschreven in artikel 1.8. We vergoeden
deze kosten ook als de totale schadevergoeding daardoor boven het verzekerde bedrag uitkomt.

Artikel 4.5 Welke gevolgen heeft onderverzekering voor uw schadevergoeding?
Als bij schade blijkt dat de verzekerde som lager is dan de totale nieuwwaarde van al het hulpmateriaal dat op het
bouwterrein aanwezig is, is onderverzekering van toepassing. We berekenen de schadevergoeding dan op basis van
de verhouding tussen de verzekerde som en de totale nieuwwaarde van het aanwezige hulpmateriaal op het moment
van de schade.

Voorbeeld
De verzekerde som is € 10.000,-, maar de nieuwwaarde van het aanwezige hulpmateriaal is € 20.000,-. De schade is
€ 4.000,-. Dan vergoeden wij 10.000/20.000 x 4.000 = 2.000 Euro, onder aftrek van een eventueel eigen risico.
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Artikel 5 Voorwaarden bij Rubriek 5: Eigendommen montagedirectie en personeel
Artikel 5.1 Wie zijn verzekerd?
De volgende (rechts)personen zijn verzekerd onder deze rubriek:
a. u, de verzekeringnemer;
b. de opdrachtgever en/of de montagedirectie;
c. de hoofdaannemer(s) of -installateur(s);
d. de (onder)aannemer(s) of -installateur(s);
e. de architect(en), de constructeur(s) en de adviseur(s);
f. de ondergeschikten van de onder a t/m e genoemde verzekerden.

Artikel 5.2 Wat is verzekerd?
Verzekerd zijn de eigendommen van de montagedirectie en het personeel. Hieronder verstaan we de persoonlijke
eigendommen van de verzekerden die op het bouw-/montageterrein werken. Daarbij gaat het alleen om
eigendommen die zich op of aangrenzend aan het bouw-/montageterrein bevinden.

Artikel 5.3 Welke schade is gedekt?
Tijdens de verzekerde montagetermijn en onderhoudstermijn dekt deze rubriek de schade die u of een andere
verzekerde lijdt door:
a. beschadiging van eigendommen van de montagedirectie of het personeel, ongeacht de oorzaak daarvan; en/of
b. diefstal van eigendommen van de montagedirectie of het personeel, maar alleen als er zichtbare sporen van braak
zijn aan de opstal of aan het voertuig waarin de eigendommen zich bevonden.
In artikel 5.2 leest u wat we precies onder de eigendommen van de montagedirectie en het personeel verstaan.

Artikel 5.4 Wat krijgt u bij een gedekte schade vergoed?
Bij gedekte schades vergoeden wij per gebeurtenis het volgende:

5.4.1 Reparatie- en/of vervangingskosten
We vergoeden per gebeurtenis de reparatie- en/of vervangingskosten tot maximaal de verzekerde som die onder
Rubriek 5 op uw polis staat. Daarbij doen we geen beroep op onderverzekering. Bij het vergoeden van de schade
gelden de volgende voorwaarden:
• Als zaken aan normale slijtage onderhevig zijn, trekken we hiervoor een redelijk bedrag van de schadevergoeding
af.
• Is reparatie niet mogelijk of bedragen de reparatie- of de vervangingskosten méér dan het verschil tussen de
waarde van de verzekerde zaak onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de schadegebeurtenis? Dan vergoeden we
alleen het verschil tussen deze waardes.
• Bij diefstal vergoeden we de waarde die de verzekerde zaak had onmiddellijk vóór de schadegebeurtenis;

5.4.2 Bereddingskosten
Wij vergoeden de bereddingskosten tot maximaal 50% van de verzekerde som. In de begrippenlijst leest u wat er
precies onder de bereddingskosten valt. We vergoeden deze kosten ook als de totale schadevergoeding daardoor
boven het verzekerde bedrag uitkomt.

5.4.3 Opruimingskosten
Wij vergoeden de opruimingskosten tot maximaal 10% van de verzekerde som die onder Rubriek 5 op uw polis staat.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• we vergoeden de kosten alleen als het noodzakelijk is om de kosten te maken; en
• we vergoeden geen kosten die al inbegrepen zijn in het schadebedrag dat in artikel 5.4.1 genoemd staat; en
• we vergoeden de opruimingskosten ook als de totale schadevergoeding daardoor boven het verzekerde bedrag
uitkomt.
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5.4.4 Kosten om de schade vast te stellen
Wij vergoeden de kosten om de schade vast te stellen op de manier zoals beschreven in artikel 1.8. We vergoeden
deze kosten ook als de totale schadevergoeding daardoor boven het verzekerde bedrag uitkomt.

Artikel 6 Voorwaarden bij Rubriek 6: Transport
Artikel 6.1 Wie zijn verzekerd?
De volgende (rechts)personen zijn verzekerd onder deze rubriek:
a. u, de verzekeringnemer.

Artikel 6.2 Welke schade is gedekt?
Tijdens de verzekerde montagetermijn en onderhoudstermijn dekt deze rubriek de schade die u lijdt door
beschadiging of diefstal van montagecomponenten tijdens het transport hiervan binnen Nederland. Als Rubriek 4
is meeverzekerd, geldt deze dekking ook voor het transport van hulpmateriaal dat bestemd is om op het
bouw-/montageterrein te verwerken of te gebruiken.

6.2.1 Wanneer is deze schade gedekt?
Voor deze dekking gelden de volgende voorwaarden:
a. Het transport vindt plaats voor rekening en risico van u als verzekeringnemer.
b. De dekking gaat in op het moment dat de montagecomponenten en/of het hulpmateriaal worden opgenomen om
getransporteerd te worden naar het bouw-/montageterrein. De dekking eindigt zodra de montagecomponenten
en/of het hulpmateriaal op het werk zijn aangekomen.
c. De montagecomponenten en/of het hulpmateriaal worden getransporteerd vanaf een plaats in Nederland.
d. Zijn montagecomponenten en/of hulpmateriaal gestolen uit een motorvoertuig na afloop van de dagelijkse
werkzaamheden? Dan is deze diefstal alleen gedekt als het motorvoertuig:
• in een afgesloten ruimte was gestald; en
• er sporen van braak te zien waren in deze ruimte.

6.2.2 Bijdrage in averij-grosse
De verzekering dekt ook een eventuele bijdrage in averij-grosse. Hiervan is sprake als:
• de verzekerde zaken zich bevonden op een schip dat zich in een noodsituatie bevond; en
• de bemanning van dat schip opzettelijk schade aan het schip of de zaken heeft toegebracht om het schip, de
opvarenden en de (overige) lading te redden.
In dat geval kunt u gevraagd worden om een bijdrage te betalen voor deze schade. Dat heet een bijdrage in averijgrosse.

Artikel 6.3 Wat krijgt u bij een gedekte schade vergoed?
Bij gedekte schades vergoeden wij per gebeurtenis het volgende:

6.3.1 Reparatie- en/of vervangingskosten
We vergoeden per gebeurtenis de reparatie- en/of vervangingskosten tot maximaal de verzekerde som die onder
Rubriek 6 op uw polis staat. Daarbij doen we geen beroep op onderverzekering. Bij het vergoeden van de schade
gelden de volgende voorwaarden:
• Als zaken aan normale slijtage onderhevig zijn, trekken we hiervoor een redelijk bedrag van de schadevergoeding af.
• Is reparatie niet mogelijk of bedragen de reparatie- of de vervangingskosten méér dan het verschil tussen de
waarde van de verzekerde zaak onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de schadegebeurtenis? Dan vergoeden we
alleen het verschil tussen deze waardes.
• Bij diefstal vergoeden we de waarde die de verzekerde zaak had onmiddellijk vóór de schadegebeurtenis.
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6.3.2 Bereddingskosten
Wij vergoeden de bereddingskosten tot maximaal 50% van de verzekerde som. In de begrippenlijst leest u wat er
precies onder de bereddingskosten valt. We vergoeden deze kosten ook als de totale schadevergoeding daardoor
boven het verzekerde bedrag uitkomt.

6.3.3 Opruimingskosten
Wij vergoeden de opruimingskosten tot maximaal 10% van de verzekerde som die onder Rubriek 6 op uw polis staat.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• we vergoeden de kosten alleen als het noodzakelijk is om de kosten te maken; en
• we vergoeden geen kosten die al inbegrepen zijn in het schadebedrag dat in artikel 6.4.1 genoemd staat; en
• we vergoeden de opruimingskosten ook als de totale schadevergoeding daardoor boven het verzekerde bedrag
uitkomt.

6.3.4 Kosten om de schade vast te stellen
Wij vergoeden de kosten om de schade vast te stellen op de manier zoals beschreven in artikel 1.8. We vergoeden
deze kosten ook als de totale schadevergoeding daardoor boven het verzekerde bedrag uitkomt.

6.3.5 Bijdrage in averij-grosse
Wij vergoeden de bijdrage in averij-grosse, zoals bepaald in artikel 6.2.2. We vergoeden deze kosten ook als de totale
schadevergoeding daardoor boven het verzekerde bedrag uitkomt.

Artikel 6.4 Wat gebeurt er als een andere verzekering de schade dekt?
Wordt een schade niet alleen gedekt door deze Tijdelijke montageverzekering van Nationale-Nederlanden, maar ook
door een andere verzekering die u, een verzekerde of iemand anders heeft afgesloten? Of zou een schade door die
andere verzekering worden gedekt als deze Tijdelijke montageverzekering van Nationale-Nederlanden niet zou
bestaan? Dan geldt deze verzekering als excedent van de andere verzekering(en), Dit houdt in dat wij onder deze
verzekering alleen dat deel van de schade vergoeden:
• dat boven het bedrag uitkomt dat door die andere verzekering wordt vergoed of vergoed zou worden; en/of
• dat vanwege een verschil in voorwaarden niet door die andere verzekering wordt vergoed of vergoed zou worden.
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Wat dekt deze verzekering niet?
In een aantal gevallen dekt deze verzekering uw schade niet. Dit noemen we uitsluitingen. Hieronder leest u welke
uitsluitingen er zijn.

Artikel 7 Algemene uitsluitingen
In dit artikel vindt u de uitsluitingen die voor alle rubrieken van toepassing zijn.

Artikel 7.1 Atoomkernreacties
Wij dekken geen schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met atoomkernreacties. Daarbij maakt het niet uit
hoe deze atoomkernreacties zijn ontstaan.

Artikel 7.1.1 Wanneer geldt deze uitsluiting niet?
Deze uitsluiting geldt niet voor schade die veroorzaakt is door:
a. radioactieve nucliden die zich buiten een kerninstallatie bevinden. Daarmee bedoelen we een kerninstallatie in de
zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225) of een kerninstallatie aan boord van een
schip; en
b. radioactieve nucliden die gebruikt worden, of bestemd zijn om gebruikt te worden, voor industriële, commerciële,
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke of onderwijskundige doelen, of voor (niet-militaire)
beveiligingsdoelen. Voorwaarde is dat er – voor zover dat vereist is – een vergunning van kracht is voor het maken,
gebruiken, opslaan en verwijderen van radioactieve stoffen. Deze vergunning moet zijn afgegeven door een
rijksoverheidsinstelling.
Een uitzondering geldt als de schade is veroorzaakt door een derde, die hiervoor op grond van enige wet of enig
verdrag aansprakelijk is. In dat geval dekken we de schade niet.

Artikel 7.2 Molest
Wij dekken geen schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met molest. Onder molest verstaan we
conflictsituaties, zoals een gewapend conflict, een burgeroorlog of een opstand. In de begrippenlijst leest u wat er
precies onder molest valt.

Artikel 7.3 Confiscatie, nationalisatie of opvordering
Wij dekken geen schade die veroorzaakt is door, of ontstaan is uit confiscatie, nationalisatie of opvordering door
enige militaire macht of burgerlijke autoriteit.

Artikel 7.4 Asbest
Wij dekken geen schade:
• die direct of indirect het gevolg is van asbest of asbesthoudende materialen; of
• die enig verband houdt met asbest of asbesthoudende materialen; en
• die voortvloeit uit de eigenschappen van asbest.
Daarbij maakt het niet uit welke vorm of samenstelling het asbest of de asbesthoudende materialen hebben.

Artikel 7.5 Niet-materiële schade
Wij dekken geen schade die niet bestaat uit reparatie- of vervangingskosten. Een voorbeeld hiervan is bedrijfsschade.

Artikel 7.6 Onjuiste informatie
Wij dekken geen schade als de verzekerde die de schade heeft geleden, ons onjuiste of onware informatie over de
schade heeft gegeven.
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Artikel 7.7 Gebrek aan zorgvuldigheid
Wij dekken geen schade die is ontstaan doordat de directie bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden
niet de normale zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Daarbij gaat het om de directie van de verzekerde die de
schade lijdt, of een gevolmachtigde van deze directie.
Met normale zorgvuldigheid bedoelen we:
a. dat de verzekerden kennis hebben van en handelen naar de huidige stand van de techniek; en
b. dat de overheidsvoorschriften en de vergunningsvoorwaarden worden nageleefd.

Artikel 7.8 Terrorisme
Wij dekken geen schade en/of verliezen die het gevolg zijn van, veroorzaakt zijn door, optreden bij of voortvloeien uit:
a. terrorisme of preventieve maatregelen zoals omschreven in artikel 23; en/of
b. handelingen of gedragingen om terrorisme voor te bereiden; en/of
c. maatregelen om terrorisme te voorkomen.
Deze uitsluiting geldt alleen voor zover de verzekering betrekking heeft op risico’s die buiten Nederland liggen. Daarbij
volgen we de definitie in artikel 1.1 van de Wet op het financieel toezicht, onder ‘Staat waar het risico is gelegen’.

Artikel 8 Aanvullende uitsluitingen voor Rubriek 1: Het werk
De uitsluitingen in dit artikel gelden in aanvulling op de uitsluitingen in artikel 7.

Artikel 8.1 Ingebruikname voor de oplevering
Wij dekken geen beschadiging van (een deel van) het werk, als:
• dat (deel van het) werk al vóór de oplevering in gebruik is genomen voor een ander doel dan de bouw; en
• de beschadiging het gevolg is van dat andere gebruik.

Artikel 8.2 Brand en/of ontploffing tijdens de onderhoudstermijn
Wij dekken geen schade door brand en/of een ontploffing tijdens de onderhoudstermijn van het werk. In de
begrippenlijst leest u wat we onder brand en een ontploffing verstaan.

Artikel 8.3 Kosten van verbetering en verandering
Wij dekken geen kosten om het ontwerp, de constructie of de montagemethode te verbeteren en/of te veranderen.

Artikel 8.4 Meerkosten bij gebruik van andere zaken of materialen
Wij dekken geen extra kosten die u (of een andere verzekerde) maakt als u
a. beschadigde delen van het werk vervangt door zaken van een andere soort of kwaliteit en/of
b. beschadigde delen van het werk herstelt met materialen van een andere soort of kwaliteit.

Artikel 8.5 Kosten om vervanging of herstel te versnellen
Wij dekken geen extra kosten die u (of een andere verzekerde) maakt om een schade sneller te herstellen of om een
montagecomponent of hulpconstructie sneller te vervangen.

Artikel 8.6 Beschadiging ten behoeve van het werk
Wij dekken geen beschadiging die is toegebracht ten behoeve van het werk, behalve als deze beschadiging bedoeld
was om een gedekte schade te herstellen.
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Artikel 8.7 Hulpconstructies en hulpwerken
Wij dekken geen schade aan de materialen waaruit de hulpconstructies en hulpwerken voor het verzekerde werk zijn
opgebouwd. Onder hulpconstructies en hulpwerken verstaan we de op het bouw-/montageterrein aanwezige:
a. steigers, mallen en andere soortgelijke hulpconstructies; en/of
b. keten, loodsen en hun inhoud; en/of
c. gereedschappen, machines en werktuigen.
We dekken deze schade wel als deze materialen bestemd zijn om blijvend in het werk te worden verwerkt.

Artikel 8.8 Kosten om montagecomponenten opnieuw te leveren
Wij dekken geen kosten om montagecomponenten opnieuw te (laten) leveren, als deze moeten worden vervangen
doordat zij met een gebrek of tekortkoming op het bouw-/montageterrein zijn aangevoerd. Als de
montagecomponenten niet opnieuw worden geleverd, trekken we de kosten die hieraan verbonden zouden zijn
geweest, van de schadevergoeding af.

Artikel 8.9 Schade door geleidelijke achteruitgang
Wij dekken geen beschadigingen die bestaan uit normale slijtage, corrosie, oxidatie of een andere normale
geleidelijke achteruitgang.

Artikel 8.10 Belangen die verzekerbaar zijn onder een andere rubriek
Wij dekken geen schade aan belangen die u kunt verzekeren onder een andere rubriek van deze verzekering.
Bijvoorbeeld schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, aan hulpmateriaal en aan eigendommen
van bouwdirectie en personeel. Ook een eigen risico onder de andere rubrieken vergoeden wij niet.

Artikel 8.11 Inventarisatieverschillen
Wij dekken geen inventarisatieverschillen. Hieronder verstaan we verdwijning of vermissing van zaken die aan het
licht komt bij het inventariseren van de aanwezige zaken.

Artikel 8.12 Schade verhaalbaar op garantie-, leverings- of onderhoudscontract
Wij dekken geen schade die u of een andere verzekerde kunt verhalen op een garantie-, leverings- of
onderhoudscontract dat door u of een andere verzekerde is gesloten.

Artikel 8.13 Veranderingen die inherent zijn aan het proces
Wij dekken geen blijvende veranderingen die inherent zijn aan het fabricage-, montage-, en/of bewerkingsproces.
Voorbeelden daarvan zijn: doorbuigingen onder last, vormveranderingen na laswerkzaamheden, krimpscheuren in of
nabij lasnaden, slakinsluitingen en lasnaden.

Artikel 8.14 Bewerkingsfouten
Wij dekken geen bewerkingsfouten zoals verkeerd boren, zagen, frezen, draaien, gieten en het verkeerd
nabehandelen van deze bewerkingen.

Artikel 8.15 Esthetische beschadigingen
Wij dekken geen esthetische beschadigingen zoals krassen, schrammen, deuken, butsen, oneffenheden en
kleurverschillen. Deze uitsluiting geldt niet als u (of een andere verzekerde) kunt aantonen dat de technische werking
van de betreffende zaak door de esthetische beschadiging is verslechterd.

Artikel 8.16 Elektronisch opgeslagen gegevens
Wij dekken geen verminking of verlies van software, data of enige andere vorm van elektronische opgeslagen
gegevens. Daarbij maakt het niet uit hoe de verminking of het verlies zijn veroorzaakt.
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Artikel 9 Aanvullende uitsluitingen voor Rubriek 3: Bestaande eigendommen
opdrachtgever
De uitsluitingen in dit artikel gelden in aanvulling op de uitsluitingen in artikel 7.

Artikel 9.1 Brand en/of ontploffing
Wij dekken geen schade door een brand en/of een ontploffing. In de begrippenlijst leest u wat we hier precies onder
verstaan.

Artikel 9.2 Motorrijtuigen, werkmaterieel en hulpmateriaal
Wij dekken geen beschadiging van:
a. (vaste) kranen; en/of
b. motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen; en/of
c. bulldozers, draglines en ander werkmaterieel; en/of
d. gereedschappen, machines en werktuigen; en/of
e. keten, loodsen en andere tijdelijke onderkomens, inclusief hun inhoud. Daarbij maakt het niet of deze onderkomens
al dan niet daadwerkelijk voor het werk worden gebruikt; en/of
f. hulpconstructies en/of hulpwerken, zoals steigers, bekistingen en damwanden.

Artikel 9.3 Beschadiging ten behoeve van het werk
Wij dekken geen beschadiging die is toegebracht ten behoeve van het werk, behalve als deze beschadiging bedoeld
was om een gedekte schade te herstellen.

Artikel 9.4 Milieuschade
Wij dekken geen schade die verband houdt met een milieuaantasting. Hiervan is sprake:
• als een vloeibare, vaste of gasvormige stof doorsijpelt, loslaat of ontsnapt, of wordt uitgestoten of geloosd; en
• als dit leidt tot prikkeling, besmetting, bederf of verontreiniging in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of
een onder- of bovengrondse watergang.
Deze uitsluiting geldt niet als deze milieuaantasting een plotselinge onzekere gebeurtenis was en deze gebeurtenis
niet het rechtstreekse gevolg was van een langzaam (in)werkend proces.

Artikel 9.5 Materialen uit de sloop
Wij dekken geen schade aan materialen die afkomstig zijn uit de sloop.

Artikel 9.6 Meerkosten door gebruik van andere zaken of materialen
Wij dekken geen extra kosten die u (of een andere verzekerde) maakt als u
a. beschadigde eigendommen van de opdrachtgever vervangt door zaken van een andere soort of kwaliteit; en/of
b. beschadigde eigendommen van de opdrachtgever herstelt met materialen van een andere soort of kwaliteit.

Artikel 9.7 Kosten om vervanging of herstel te versnellen
Wij dekken geen extra kosten die u (of een andere verzekerde) maakt om een schade sneller te herstellen of om een
beschadigde zaak sneller te vervangen.

Artikel 9.8 Schade aan of verlies van geld
Wij dekken niet:
a. schade aan geld en geldswaardige papieren; en
b. het verloren gaan van geld of geldswaardige papieren, bijvoorbeeld door diefstal.
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Artikel 9.9 Tuinen, beplanting en straatmeubilair
Wij dekken geen schade aan bestaande tuinen, tuininrichtingen, bomen, beplantingen, erfscheidingen, bestratingen,
straatmeubilair en dergelijke. Deze uitsluiting geldt niet als de schadegebeurtenis plotseling en onvoorzien was.

Artikel 9.10 Te ver slopen
Wij dekken geen schade of extra kosten die ontstaan doordat delen van de bestaande eigendommen:
a. (deels) zijn verwijderd of gesloopt, terwijl ze gehandhaafd hadden moeten worden en/of
b. te ver zijn weggesloopt, gefreesd, gezaagd, geschuurd, geboord etc.

Artikel 9.11 Esthetische beschadigingen
Wij dekken geen esthetische beschadigingen zoals krassen, schrammen, deuken, butsen, oneffenheden en
kleurverschillen. Deze uitsluiting geldt niet als u (of een andere verzekerde) kunt aantonen dat de technische werking
van de betreffende zaak door de esthetische beschadiging is verslechterd.

Artikel 9.12 Elektronisch opgeslagen gegevens
Wij dekken geen verminking of verlies van software, data of enige andere vorm van elektronische opgeslagen
gegevens. Daarbij maakt het niet uit hoe de verminking of het verlies zijn veroorzaakt.

Artikel 9.13 Belangen die verzekerbaar zijn onder een andere rubriek
Wij dekken geen schade aan belangen die u kunt verzekeren onder een andere rubriek van deze verzekering.
Bijvoorbeeld schade aan het werk, aan hulpmateriaal en aan eigendommen van bouwdirectie en personeel. Ook een
eigen risico onder de andere rubrieken vergoeden wij niet.

Artikel 10 Aanvullende uitsluitingen voor Rubriek 4: Hulpmateriaal
De uitsluitingen in dit artikel gelden in aanvulling op de uitsluitingen in artikel 7.

Artikel 10.1 Hulpmateriaal van onderaannemers
Wij dekken geen schade aan hulpmateriaal van onderaannemers.

Artikel 10.2 Werkmaterieel
Wij dekken geen schade aan:
a. (vaste) kranen; en/of
b. varend en drijvend materieel; en/of
c. motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen; en/of
d. draglines; en/of
e. bulldozers; en/of
f. ander mechanisch voortbewogen transport- of werkmaterieel.

Artikel 10.3 Eigen gebrek
Wij dekken geen schade die is veroorzaakt door de aard van een zaak, of door een gebrek van die zaak.

Artikel 10.4 Meerkosten door gebruik van ander materiaal
Wij dekken geen extra kosten die u (of een andere verzekerde) maakt als u
a. beschadigd hulpmateriaal vervangt door hulpmateriaal van een andere soort of kwaliteit; en/of
b. beschadigd hulpmateriaal herstelt met materialen van een andere soort of kwaliteit.

Artikel 10.5 Kosten om vervanging of herstel te versnellen
Wij dekken geen extra kosten die u (of een andere verzekerde) maakt om een schade sneller te herstellen of om
beschadigd hulpmateriaal sneller te vervangen.
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Artikel 10.6 Inventarisatieverschillen
Wij dekken geen inventarisatieverschillen. Hieronder verstaan we verdwijning of vermissing van zaken die aan het
licht komt bij het inventariseren van de aanwezige zaken.

Artikel 10.7 Belangen die verzekerbaar zijn onder een andere rubriek
Wij dekken geen schade aan belangen die u kunt verzekeren onder een andere rubriek van deze verzekering.
Bijvoorbeeld schade aan het werk, aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever en aan eigendommen van
bouwdirectie en personeel. Ook een eigen risico onder de andere rubrieken vergoeden wij niet.

Artikel 11 Aanvullende uitsluitingen voor Rubriek 5: Eigendommen montagedirectie
en personeel
De uitsluitingen in dit artikel gelden in aanvulling op de uitsluitingen in artikel 7.

Artikel 11.1 Motorrijtuigen en transportmiddelen
Wij dekken geen schade aan motorrijtuigen en andere mechanisch voortbewogen transportmiddelen.

Artikel 11.2 Eigen gebrek
Wij dekken geen schade die is veroorzaakt door de aard van een zaak, of door een gebrek van die zaak.

Artikel 11.3 Schade aan of verlies van geld
Wij dekken niet:
a. schade aan geld en geldswaardige papieren; en
b. het verloren gaan van geld of geldswaardige papieren, bijvoorbeeld door diefstal.

Artikel 11.4 Belangen die verzekerbaar zijn onder een andere rubriek
Wij dekken geen schade aan belangen die u kunt verzekeren onder een andere rubriek van deze verzekering.
Bijvoorbeeld schade aan het werk, aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever en aan hulpmateriaal. Ook
een eigen risico onder de andere rubrieken vergoeden wij niet.

Artikel 12 Aanvullende uitsluitingen voor Rubriek 6: Transport
De uitsluitingen in dit artikel gelden in aanvulling op de uitsluitingen in artikel 7.

Artikel 12.1 Diefstal uit een niet-afgesloten voertuig
Wij dekken geen diefstal van lading uit een niet-afgesloten (motor)voertuig.

Artikel 12.2 Hulpmateriaal van onderaannemers
Wij dekken geen schade aan hulpmateriaal van onderaannemers. Onder hulpmateriaal verstaan we:
a. hulpconstructies en/of hulpwerken, zoals steigers en mallen; en/of
b. keten, loodsen en hun inhoud; en/of
c. gereedschappen, machines en werktuigen.
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Artikel 12.3 Werkmaterieel
Wij dekken geen schade aan:
a. (vaste) kranen; en/of
b. varend en drijvend materieel; en/of
c. motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen; en/of
d. draglines; en/of
e. bulldozers; en/of
f. ander mechanisch voortbewogen transport- of werkmaterieel.

Artikel 12.4 Eigen gebrek
Wij dekken geen schade die is veroorzaakt door de aard van een zaak, of door een gebrek van die zaak.

Artikel 12.5 Meerkosten door gebruik van andere zaken of materialen
Wij dekken geen extra kosten die u (of een andere verzekerde) maakt als u
a. beschadigde zaken vervangt door zaken van een andere soort of kwaliteit en/of
b. beschadigde zaken herstelt met materialen van een andere soort of kwaliteit.

Artikel 12.6 Kosten om vervanging of herstel te versnellen
Wij dekken geen extra kosten die u (of een andere verzekerde) maakt om een schade sneller te herstellen of om een
beschadigde zaak sneller te vervangen.

Artikel 12.7 Schade aan of verlies van geld
Wij dekken niet:
a. schade aan geld en geldswaardige papieren; en
b. het verloren gaan van geld of geldswaardige papieren, bijvoorbeeld door diefstal.

Artikel 12.8 Belangen die verzekerbaar zijn onder een andere rubriek
Wij dekken geen schade aan belangen die u kunt verzekeren onder een andere rubriek van deze verzekering.
Bijvoorbeeld schade aan het werk en aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Ook een eigen risico onder
de andere rubrieken vergoeden wij niet.
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Als er schade is
Artikel 13 Wat zijn de verplichtingen bij schade?
Als u of een andere verzekerde schade heeft, gelden de volgende verplichtingen:

Artikel 13.1 Schade voorkomen en beperken
Als zich een gebeurtenis voordoet of dreigt voor te doen die kan leiden tot een schade, moeten u en de andere
verzekerden – binnen redelijke grenzen – alles doen om die schade te voorkomen of te beperken. Dit geldt alleen voor
schades die onder deze verzekering vallen.

Artikel 13.2 Schade melden
Zodra u weet of hoort te weten dat er een schadegeval is, moet u:
• dit zo snel mogelijk en naar waarheid aan ons melden; en
• aangifte doen bij de politie als er sprake is van diefstal, inbraak, vandalisme of een ander strafbaar feit.
Deze verplichting geldt ook voor de andere verzekerden.

Artikel 13.3 Informatie over de schade geven
Als u schade heeft, moet u ons alle informatie geven die wij nodig hebben om te beoordelen of u recht heeft op een
uitkering. U moet ons deze informatie binnen een redelijke termijn geven en u mag daarbij geen onwaarheden
vertellen. Deze verplichting geldt ook voor de andere verzekerden.

Artikel 13.4 Meewerken aan de afhandeling van de schade
U en de andere verzekerden zijn verplicht om bij de afhandeling van de schade:
a. alle aanwijzingen op te volgen die wij, of personen die wij hebben aangesteld, aan u geven; en
b. volledige medewerking te verlenen; en
c. toegang te verlenen tot het bouw-/montageterrein aan ons en aan personen die wij hebben aangesteld; en
d. het aan ons over te laten om:
• de schade te regelen; en/of
• een civiele rechtszaak te voeren; en
• alle beslissingen te nemen, die hieruit voortvloeien of hiermee in verband staan; en
e. niets te doen wat onze belangen zou kunnen schaden. Hieronder verstaan wij ook het erkennen van
aansprakelijkheid.

Artikel 13.5 Documenten naar ons doorsturen
U en de andere verzekerden zijn verplicht om alle stukken die te maken hebben met de schade, naar ons door te
sturen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om brieven, dagvaardingen en schikkingsvoorstellen.

Artikel 13.6 Andere geldende verzekeringen noemen
U en de andere verzekerden moeten het aan ons laten weten als de geleden schade gedekt wordt door een andere
verzekering die u, een andere verzekerde of een derde heeft afgesloten.

Artikel 13.7 Beschadigde delen bewaren
U en de andere verzekerden zijn verplicht om alle beschadigde delen te bewaren voor inspectie of expertise. Dit hoeft
niet als de schade die wij eventueel moeten vergoeden, hierdoor groter wordt.
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Artikel 14 Wat gebeurt er als verplichtingen niet worden nagekomen?
Artikel 14.1 Als wij zijn benadeeld
De verzekering dekt de schade niet:
• als u of een andere verzekerde zich niet heeft gehouden aan een van de verplichtingen bij schade in artikel 13 of
aan een andere verplichting die geldt voor deze verzekering; en
• als wij daardoor zijn benadeeld.
Zijn wij hierdoor ten dele benadeeld, dan ontvangt u mogelijk wel een deel van de uitkering.

Artikel 14.2 Als er sprake was van misleiding
De verzekering dekt de schade niet:
• als u of een andere verzekerde zich niet heeft gehouden aan een van de verplichtingen bij schade; en
• als u of een andere verzekerde daarbij het oogmerk had om ons te misleiden.
Dit geldt niet als de misleiding het vervallen van de dekking niet rechtvaardigt.

Artikel 15 Op welk moment keren wij de schade uit?
Wij doen ons best om de schade-uitkering zo snel mogelijk te betalen. Wij hebben echter tijd nodig om te bepalen of
er daadwerkelijk recht is op een uitkering. Zodra wij alle benodigde gegevens daarvoor hebben ontvangen, betalen
wij de uitkering binnen vier weken uit. Pas na die vier weken mag u ons zo nodig in gebreke stellen. Uiteraard geldt dit
alleen als u recht heeft op de betreffende uitkering.

Artikel 16 Hoe werkt het als wij schade willen verhalen?
Artikel 16.1 Wat zijn onze rechten bij het verhalen van schade?
a. Als wij aan u of een verzekerde een schade uitkeren, dan mogen wij deze uitkering verhalen op de persoon die de
schade heeft veroorzaakt.
b. Wij mogen – met uitzondering van de situatie onder c – de schade niet verhalen op de volgende (rechts)personen:
• u;
• een verzekerde;
• de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van u of een verzekerde, behalve als er sprake is
van een scheiding van tafel en bed;
• de bloedverwanten in de rechte lijn van u of een verzekerde;
• een werkgever of werknemer van u of een verzekerde;
• iemand die bij dezelfde werkgever als u of een verzekerde in dienst is.
c. Wij mogen de schade wél verhalen op de personen onder b als u of de verzekerde geen recht op een uitkering had
gehad, als u of hij de schade zelf zou hebben veroorzaakt.
Voorbeeld
Wij mogen de schade wel verhalen op de verzekerde die de schade heeft veroorzaakt, als hij niet de normale
zorgvuldigheid in acht heeft genomen of de verplichtingen uit de polis niet is nagekomen.

Artikel 16.2 Wat verwachten wij daarbij van u?
Als wij de schade willen verhalen op de veroorzaker van de schade, zijn u en de verzekerden verplicht om hieraan mee
te werken.
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Premie betalen
Artikel 17 Wat zijn uw betalingsverplichtingen?
U bent verplicht om voor deze verzekering de premie te betalen die wij bij u in rekening brengen. Hieronder leest u
vanaf welk moment u deze betaling verschuldigd bent. Onder premie verstaan we ook de bijbehorende
assurantiebelasting.

Artikel 17.1 Als het gaat om de eerste premie
Als wij de eerste premie in rekening brengen, sturen wij u daarvoor een betalingsverzoek. U bent de premie
verschuldigd vanaf de dag nadat u het betalingsverzoek ontvangen heeft. De eerste premie is de voorschotpremie
voor de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de einddatum van de verzekering die op uw polis
vermeld is.

Artikel 17.2 Als de verzekering wordt aangepast
Als u of wij de verzekering aanpassen, kan de premie wijzigen. U ontvangt dan een betalingsverzoek voor de nieuwe
premie. U bent deze premie verschuldigd vanaf de dag nadat u het betalingsverzoek ontvangen heeft.

Artikel 18 Wat zijn de gevolgen als u de premie niet (op tijd) betaalt?
Als u de premie en de assurantiebelasting niet volledig heeft betaald op de datum waarop u had moeten betalen, bent
u in verzuim. We hoeven u daarvoor geen formele brief (ingebrekestelling) te sturen.

Artikel 18.1 Wat gebeurt er als u in verzuim bent?
Als u in verzuim bent, vervalt de dekking van de verzekering. U bent dan niet meer verzekerd voor schadegevallen die
plaatsvinden na de datum waarop u had moeten betalen. Wij doen alleen een beroep op deze regeling:
a. als u ten minste 30 dagen in verzuim bent; en
b. als we u – in het geval van een vervolgpremie – eerst op de wettelijk voorgeschreven manier een aanmaning
hebben gestuurd.
Als u in verzuim bent en de dekking is vervallen, blijft u verplicht om de premie en de assurantiebelasting volledig te
betalen.
Blijkt uit uw handelen dat u de volledige premie en assurantiebelasting niet zal betalen, dan kunnen wij de dekking
van de verzekering al laten vervallen voordat u 30 dagen in verzuim bent.

Artikel 18.2 Wanneer gaat de dekking weer in?
De dekking gaat weer in op de dag nadat wij al uw achterstallige premie en assurantiebelasting hebben ontvangen.
Hebben we met u afgesproken dat u de premie in termijnen mag betalen? Dan gaat de dekking weer in op de dag
nadat wij al uw achterstallige premies en assurantiebelasting over de verstreken termijnen hebben ontvangen.
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Persoonsgegevens, toepasselijk recht, klachten en
(inter)nationale sancties
Artikel 19 Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?
Wij vragen om persoonsgegevens:
• als u een verzekering (of een rubriek daarbinnen) aanvraagt; en
• als u of wij uw verzekering (of een rubriek daarbinnen) wijzigen; en
• bij een schade.
Het gaat hier bijvoorbeeld om adresgegevens, geboortedatum en rekeningnummer. We gebruiken deze gegevens
voor verschillende doeleinden.

Artikel 19.1 Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?
We gebruiken persoonsgegevens om de verzekeringsovereenkomst met u aan te gaan en uit te voeren. Daaronder
valt ook het inschatten van de risico’s.
Verder gebruiken we persoonsgegevens voor fraudebestrijding, marketing, statistische analyse en om te kunnen
voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Voor al deze doeleinden kunnen we informatie inwinnen bij andere
partijen die volgens ons betrouwbaar zijn.
Tot slot kunnen wij gegevens raadplegen en laten opnemen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in
Den Haag. Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stichting CIS, dat u kunt inzien op www.stichtingcis.nl.

Artikel 19.2 Wanneer geven wij persoonsgegevens door aan anderen?
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om hulp- en dienstverleners, experts en herstelbedrijven.

Artikel 19.3 Met welke andere bedrijven kunnen wij persoonsgegevens delen?
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.,
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., Nationale-Nederlanden Bank N.V. en NN Non-Life
Insurance N.V. Deze bedrijven maken deel uit van NN Group. Als klant kunt u aanbiedingen krijgen voor verzekeringen
of bankproducten van deze maatschappijen. Meer informatie hierover vindt u op www.nn.nl/privacy.

Artikel 19.4 Volgens welke gedragscode verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
U kunt deze gedragscode inzien op www.verzekeraars.nl.

Artikel 20 Welk recht is van toepassing op deze verzekering?
Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
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Artikel 21 Waar kunt u terecht met klachten?
Een klacht over deze verzekering kunt u schriftelijk indienen bij de Klachtendesk van Nationale-Nederlanden of via
www.nn.nl. Wij zullen ons dan inspannen om uw klacht op te lossen.
Leidt onze reactie op uw klacht voor u niet tot een bevredigend resultaat? Dan kunt u bij de rechtbank terecht. Alle
geschillen over deze verzekering zijn onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in Amsterdam of
Rotterdam. Dit geldt alleen niet:
• als het een hogere voorziening betreft waarvoor de wet andere regels stelt; of
• als u met ons afspreekt om het geschil op een andere manier op te lossen, bijvoorbeeld door arbitrage.

Artikel 22 (Inter)nationale sancties
Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale en internationale
(sanctie)regels waaruit dit volgt.
De overeenkomst komt niet tot stand als u of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of
internationale sanctielijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is een ‘opschortende voorwaarde’ van kracht.
De toetsing voeren wij zo snel mogelijk uit. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan
is de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum.
En als een persoon wel voorkomt op een sanctielijst? Dan informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk. Wij doen
dit in ieder geval binnen 10 dagen nadat wij de polis hebben verzonden.
De opschortende voorwaarde luidt:
De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van sanctiewet- of
regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van:
• u, de verzekeringnemer;
• verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan
van de overeenkomst;
• vertegenwoordigers en gemachtigden van uw bedrijf;
• uiteindelijk financieel belanghebbenden bij uw bedrijf.
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Als er sprake is van terrorisme
Op deze verzekering is de Clausule terrorismedekking van toepassing. De Clausule terrorismedekking is door het
Verbond van Verzekeraars in Nederland ontwikkeld en geadviseerd, en geldt voor bijna alle soorten sommen- en
schadeverzekeringen. De clausule beschrijft de dekking die de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. biedt. Daarom is de tekst van deze clausule integraal in de polisvoorwaarden opgenomen.

Artikel 23 Begripsomschrijvingen
Voor de Clausule terrorismedekking en de daarop berustende bepalingen gelden de hierna genoemde begrippen.

Artikel 23.1 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de
Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en
oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al
dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen
worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - 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.

Artikel 23.2 Kwaadwillige besmetting
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van
molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische,
radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge
hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins
economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - 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.

Artikel 23.3 Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar
van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de
gevolgen daarvan te beperken.

Artikel 23.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit
hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen
voortvloeien uit de verwezenlijking van de in de hiervóór vermelde begrippen ‘Terrorisme’, ‘Kwaadwillige besmetting’
en ‘Preventieve maatregelen’ omschreven risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

Artikel 23.5 Verzekeringsovereenkomsten
a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder ‘staat waar
het risico is gelegen’ van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen risico’s.
b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats
in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de
rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone
verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde
vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
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Artikel 23.6 In Nederland toegelaten verzekeraars
Levens-, natura-, uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn om
in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

Artikel 24 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
a. Indien en voor zover, met inachtneming van de in de hiervóór vermelde begrippen ‘Terrorisme’, ‘Kwaadwillige
besmetting’ en ‘Preventieve maatregelen’ gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende
polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:
• terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,
• handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen,
hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar ter zake
van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de
uitkering die de verzekeraar ter zake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico
bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde
van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag
van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te houden
premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering.
b. De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervóór genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per
kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT
aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk
verschijnende dagbladen.
c. In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking
hebben op:
• schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
• gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan,
dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal
worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in het hiervóór vermelde begrip ‘In
Nederland toegelaten verzekeraars’ tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige
door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer
verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het
risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten
die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er ten minste één op het risicoadres is
gelegen.
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een
groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden
aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de
polis(sen) is (zijn) afgesloten.
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Artikel 25 Uitkeringsprotocol NHT
a. Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te
noemen het Protocol). Op grond van de in dit Protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd
de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan
bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als
herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële
middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan
de verzekeraar te doen.
b. De NHT is, met inachtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te
beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de
verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig
voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT is bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden
en tot uitkering gerechtigden.
c. Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft meegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, ter zake
van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde
op de in dit artikel onder a. bedoelde uitkering ter zake tegenover de verzekeraar aanspraak maken.
d. De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 16 van het Protocol slechts van kracht voor
aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een
bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico
in de zin van de Clausule terrorismedekking wordt beschouwd.
Het Protocol afwikkeling claims, inclusief toelichting, en het Clausuleblad Terrorismedekking bij de NHT zijn bij de
Kamer van Koophandel te Amsterdam gedeponeerd onder nummer 27178761.
Hierna volgt een samenvatting van het Protocol. Op verzoek zal de volledige tekst van het Protocol, inclusief
toelichting, kosteloos door verzekeraar worden toegezonden.

Artikel 26 Samenvatting uitkeringsprotocol NHT
Artikel 26.1 Algemeen
De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (verder te noemen NHT) kent een maximaal
uit te keren bedrag per jaar. Deze uitkeringscapaciteit, waarvan de hoogte van jaar tot jaar kan verschillen, is voor
2003 vastgesteld op 1 miljard euro. In het ‘Protocol afwikkeling claims’ van de NHT wordt bepaald hoe deze maximum
uitkeringscapaciteit voor de gevolgen van terrorisme wordt verdeeld over de gedupeerden.

Artikel 26.2 Samenvatting procedure
Onder schadegeval wordt verstaan iedere ‘verwezenlijking van het terrorismerisico’ waardoor recht op uitkering bij
gedupeerden kan ontstaan. Wat onder terrorisme wordt verstaan, kunt u lezen in de hiervóór vermelde Clausule
terrorismedekking. Met schade door terrorisme wordt zowel daadwerkelijke schade aan personen en goederen
bedoeld, als overig recht op uitkering, zoals bijvoorbeeld na overlijden.
Als u een claim indient die is veroorzaakt door terrorisme, dan geldt de hierna genoemde procedure.
a. U meldt de claim - net als altijd - zo snel mogelijk bij de verzekeraar.
b. De verzekeraar zorgt ervoor dat alle binnenkomende meldingen bij de NHT worden ingediend.
c. De NHT verzamelt alle claims en bepaalt zo spoedig mogelijk na de ontvangst of er inderdaad sprake is van een
terroristische daad zoals gedefinieerd in de clausule.
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Artikel 26.3 Terrorisme van welk jaar?
Omdat de NHT per jaar een maximumbedrag beschikbaar heeft voor uitkeringen ten gevolge van terrorisme, is het
belangrijk dat wordt vastgesteld in welk jaar de terroristische daad heeft plaatsgevonden.
Als het zeker of waarschijnlijk is dat de terroristische daad in jaar X heeft plaatsgevonden dan wordt de terroristische
daad aan jaar X toegerekend.
Er kan sprake zijn van een reeks van terroristische daden die met elkaar samenhangen, maar in verschillende jaren
zijn gepleegd. In dat geval wordt de terroristische daad toegerekend aan het jaar waarin de eerste daad van de reeks
is gepleegd. Een reeks eindigt in ieder geval als er meer dan zes maanden tussen de daden liggen.

Artikel 26.4 Vaststelling uitkeringspercentage en vergoeding
Bij de NHT worden de bedragen van alle bekende en verwachte claims bij elkaar opgeteld. Op basis hiervan zal de
NHT een begroting opstellen en bekendmaken of het maximaal beschikbare bedrag voldoende is om de claims
volledig uit te keren. Het kan zijn dat de NHT verwacht dat de omvang van het totaal aantal claims hoger zal uitvallen
dan de maximum uitkeringscapaciteit. In dat geval stelt de NHT een (voorlopig) uitkeringspercentage vast. Dit
percentage is gelijk voor alle gedupeerden.
De NHT kan ook beslissen om alle claims meteen te vergoeden.
NB: Betaling aan de verzekerde geschiedt door de eigen verzekeraar(s). U heeft zelf géén contact met de NHT.

Artikel 26.5 Definitieve afwikkeling van claims
Er bestaan enkele termijnen waar de NHT zich aan zal houden:
Zo spoedig mogelijk nadat is vastgesteld dat het om een terroristische daad gaat, stelt de NHT de eerste begroting
vast. Op basis van deze begroting wordt een eerste uitkeringspercentage vastgesteld. Daarna volgt telkens uiterlijk
na zes maanden een volgende begroting met eventueel een nieuw uitkeringspercentage.
Uiterlijk twee jaar na de eerste begroting bepaalt de NHT het definitieve uitkeringspercentage.
Een nieuwe begroting kan leiden tot een hoger uitkeringspercentage. Dan zal nabetaling plaatsvinden voor alle op dat
moment bekende claims. Als een nieuwe begroting leidt tot een lager uitkeringspercentage, dan wordt van de gedane
uitkeringen echter niets teruggevorderd. Het nieuwe percentage geldt dan alleen voor die claims die pas zijn
aangemeld na het bekendmaken van het voorafgaande percentage.
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Begrippenlijst
Atoomkernreactie
Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.

Bereddingskosten
Alle kosten voor maatregelen die u tijdens de looptijd van de verzekering moet nemen om schade te voorkomen en/of
te beperken. Daarbij moet het gaan om een schade die onder de dekking van deze verzekering valt en die al is
ontstaan of onmiddellijk dreigt te ontstaan. U kunt deze maatregelen zelf nemen, maar ze kunnen ook worden
genomen door een andere verzekerde of door iemand anders namens u of die andere verzekerde.
Onder de bereddingskosten vallen niet:
• kosten voor het herstel van schade aan alle zaken die bij het werk horen;
• het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden die onderdeel zijn van het werk.

Beroep/bedrijf/activiteiten
Het beroep, bedrijf en/of de activiteiten waarvoor deze verzekering geldt. De omschrijving hiervan staat op uw polis.

Beschadiging
Een fysieke aantasting van een zaak, waarbij de vorm en/of structuur hiervan een blijvende verandering ondergaat.

Bestaande eigendommen van de opdrachtgever
Zaken:
• die eigendom zijn van de opdrachtgever; of
• die onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever vallen op basis van een overeenkomst.
•
Hieronder vallen niet:
• montagecomponenten die bij de uitvoering van het werk in de onroerende zaak zijn of worden verwerkt; en
• andere zaken die verzekerd kunnen worden onder een andere rubriek dan Rubriek 3.

Brand
Een vuur buiten een haard, dat:
• veroorzaakt is door verbranding; en
• met vlammen gepaard gaat; en
• in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Onder brand valt onder andere niet:
a. zengen, schroeien, smelten, verkolen of broeien; en
b. het doorbranden van elektrische apparaten en motoren; en
c. het oververhitten, doorbranden of doorbreken van ovens en ketels.

Bouw-/montageterrein
De locatie waar de eindmontage plaatsvindt.

Braak
Het verbreken van een afsluiting van een gebouw, ruimte of voertuig, met als doel om onrechtmatig dat gebouw, die
ruimte of dat voertuig binnen te dringen. Er is alleen sprake van braak als de afsluiting zichtbaar beschadigd is.

Diefstal
Het wegnemen van zaken die van een ander zijn, met de bedoeling om zich deze zaken onrechtmatig toe te eigenen.
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Eindwaarde
Als u de opdrachtgever bent, is de eindwaarde de totale investering in het verzekerde werk. In alle andere gevallen is
de eindwaarde de uiteindelijke aanneemsom van het verzekerde werk. In die eindwaarde zijn opgenomen:
a. de gerealiseerde en verrekende stijgingen in prijzen en lonen; en
b. het meer- en minderwerk.
Bent u met ons schriftelijk overeengekomen dat onderstaande belangen zijn meeverzekerd? En zijn deze belangen
niet al bij de aanneemsom inbegrepen? Dan telt u bij de eindwaarde nog op:
a. de honoraria van architecten, adviseurs, constructeurs en ontwerpers; en/of
b. de kosten van directievoering, toezicht en controle; en/of
c. de werken buiten het bestek; en/of
d. de waarde van de werkzaamheden die de opdrachtgever zelf heeft uitgevoerd; en/of
e. de waarde van de montagecomponenten die de opdrachtgever heeft gebruikt of beschikbaar heeft gesteld; en/of
f. de btw.

Gebeurtenis
Een voorval of een serie voorvallen die met elkaar samenhangen en die één en dezelfde oorzaak hebben.

Het werk
De combinatie van de volgende drie onderdelen:
a. het verzekerde werk dat op uw polis omschreven is. Alleen onderdelen van het werk die zijn opgenomen in de
eindwaarde zijn verzekerd; en
b. de montagecomponenten:
• die op het bouw-/montageterrein aanwezig zijn voor rekening en risico van u als verzekeringnemer; en
• die bestemd zijn om blijvend te worden verwerkt in het verzekerde werk dat op uw polis omschreven is; en
c. de kosten van de hulpconstructies en hulpwerken die op het bouw-/montageterrein gebruikt worden om het
verzekerde werk op de afgesproken manier uit te voeren. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om steigers en mallen.
Met de kosten van hulpconstructies en hulpwerken bedoelen we de kosten voor het opbouwen en verwijderen
ervan, en kosten zoals huur en afschrijving. De materiaalkosten van de hulpconstructies en hulpwerken zelf vallen
hier niet onder.

Hulpmateriaal
De op het bouw-/montageterrein aanwezige:
a. hulpconstructies en/of hulpwerken, zoals steigers en mallen; en/of
b. keten, loodsen en hun inhoud; en/of
c. gereedschappen, machines en werktuigen.
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Molest
De volgende conflictsituaties:
a. Gewapend conflict
Elke situatie waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, met gebruik van
militaire machtsmiddelen bestrijden. Onder een gewapend conflict valt ook een gewapend optreden van een
vredesmacht van de Verenigde Naties.
b. Burgeroorlog
Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van dezelfde staat, waarbij een belangrijk
deel van de inwoners van die staat is betrokken.
c. Opstand
Een georganiseerde gewelddadige verzetsactie binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.
d. Binnenlandse onlusten
Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich voordoen op verschillende plaatsen binnen
dezelfde staat.
e. Oproer
Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging met een plaatselijk karakter, gericht tegen het openbaar
gezag.
f. Muiterij
Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht, gericht tegen het
gezag waaronder zij gesteld zijn.

Onderhoudstermijn
De termijn die in het bestek, de (aannemings)overeenkomst en/of de opdracht is overeengekomen om
tekortkomingen op te lossen, die
a. zijn vastgesteld bij de oplevering; en/of
b. zijn vastgesteld tijdens de onderhoudstermijn.

Ontploffing
Een plotselinge, onvoorziene, hevige krachtsuiting van gas, damp, vloeistof of (fijnverdeelde) vaste stof. Daarbij geldt
het volgende:
a. Wordt de ontploffing veroorzaakt door plotselinge over- of onderdruk in een – al dan niet gesloten – vat met gas,
damp, vloeistof, of (fijnverdeelde) vaste stof? Dan is er alleen sprake van een ontploffing als de wand van het vat
onder die druk is bezweken, waarna de druk binnen het vat plotseling even groot is geworden als de druk buiten het
vat.
b. Vindt de ontploffing buiten een vat plaats? Dan is er alleen sprake van een ontploffing als er een drukgolf is
ontstaan door een chemische reactie die heeft geleid tot het ontstaan of uitzetten van vaste, vloeibare of
gasvormige stoffen of een mengsel daarvan.

Opruimingskosten
De kosten die u of een andere verzekerde moet maken voor het afbreken, wegruimen en afvoeren van de verzekerde
zaken.

Premievervaldag
De datum vanaf wanneer u een vervolgpremie verschuldigd bent.

U
De verzekeringnemer. Dit is degene die de verzekering heeft afgesloten en die als verzekeringnemer op de polis
vermeld staat en/of in onze administratie is opgenomen.
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Inhoud

Verzekeraar
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., statutair gevestigd in Den Haag. In deze voorwaarden
wordt de verzekeraar aangeduid met ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’.

Verzekerde
Bij de verschillende rubrieken leest u wie de verzekerden zijn. Een verzekerde kan rechten ontlenen aan de
verzekering.

Verzekeringnemer
Degene die de verzekering heeft afgesloten en die als verzekeringnemer op de polis vermeld staat en/of in onze
administratie is opgenomen. In deze voorwaarden wordt de verzekeringnemer aangeduid met ‘u’ en ‘uw’.

Verzekeringstermijn
De termijn waarvoor u de verzekering bent aangegaan. Deze termijn staat op uw polis vermeld.

Wij/we

3031-40.1807

De verzekeraar. Dit is Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., statutair gevestigd in Den Haag.
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