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ALGEMEEN 
 
 
18 Verwijzing algemene voorwaarden 
 

Deze bijzondere voorwaarden vormen een geheel met de Algemene Voorwaarden 
Project Verzekering Techniek PVT Algemeen MINT 2012 

 
 
19 Verzekerde projecten 
 

19.1 De verzekering heeft betrekking op alle door of in opdracht van verzekeringnemer 
uit te voeren projecten zoals omschreven op het polisblad mits:  

 a de uitvoering van een project begint na de ingangsdatum van de verzekering; 
 b de in het bestek of de bouwovereenkomst voorgeschreven bouwtermijn, die ligt 

tussen het begin van een project en de oplevering, niet langer is dan de 
bouwtermijn volgens het polisblad; 

 c de in het bestek of de bouwovereenkomst voorgeschreven onderhoudstermijn, 
die begint direct na de oplevering van een project, niet langer is dan de 
onderhoudstermijn volgens het polisblad 

 d de geschatte eindwaarde van een project het betreffende maximum zoals op 
het polisblad bij Rubriek I vermeld, niet te boven gaat. 
 

19.2 Projecten waarvoor een ander dan verzekeringnemer de verzekeringsplicht op 
zich heeft genomen en waarvoor verzekeringnemer geen dekking wenst, moeten 
voor de aanvang van de werkzaamheden door verzekeringnemer schriftelijk bij 
verzekeraar worden afgemeld onder vermelding van een omschrijving van het 
project met de locatie, aanvangsdatum, bouwtermijn en de aanneemsom. 

 
 
20 Niet (automatisch) verzekerde projecten 
 

De verzekering heeft geen betrekking op projecten die niet vallen binnen de op het 
polisblad omschreven verzekerde activiteiten en/of op projecten die niet voldoen aan 
artikel 19.1.a-d.  

 Indien verzekeringnemer toch dekking wenst voor deze projecten dient de 
melding hiervan, door middel van het inzenden van het bestek, de 
bouwovereenkomst en tekeningen, evenals overige van belang zijnde stukken, 
uiterlijk 14 dagen voor aanvang van die werkzaamheden met betrekking tot deze 
projecten door verzekeraar te zijn ontvangen. 

 Indien verzekeraar de aangemelde projecten niet of niet op de normale 
poliscondities wenst te verzekeren deelt verzekeraar dit mede uiterlijk 10 dagen na 
ontvangst van de melding mede aan verzekeringnemer - voorzover van toepassing 
- onder vermelding van premie en voorwaarden. 

 
 
21 Dekkingstermijnen 
 

21.1 De dekking voor de afzonderlijke projecten vangt aan zodra met de uitvoering van 
het project wordt gestart en eindigt: 

 a ten aanzien van de bouwtermijn: 
bij oplevering van het project, waarbij de verzekerde bouwtermijn een maximum 
heeft zoals genoemd op het polisblad. 

 b ten aanzien van de onderhoudstermijn:  
op de dag nadat de voor het project overeengekomen onderhoudstermijn verstreken 
is. Indien de overeengekomen onderhoudstermijn langer is dan de maximale 
onderhoudstermijn die vermeld staat op het polisblad, dan eindigt de dekking op de 
dag nadat deze maximale onderhoudstermijn verstreken is. Als aanvangsmoment van 
de onderhoudstermijn geldt het moment van de oplevering van het project. 
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c bij einde van de verzekering: 
 bij einde van de verzekering, met uitzondering van einde van de verzekering conform 

artikel 10.4.2, blijft de dekking van kracht, mits verzekeringnemer voor de 
einddatum van de verzekering opgave doet van de verzekerde nog onder handen 
zijnde projecten, onder vermelding van: 
- een omschrijving van het project met de locatie; 
- de nog te verwerken bedragen; 
- de vermoedelijke opleverdatum en; 
- de bouwtermijn; 
- de eventuele onderhoudstermijn 

 Er is geen dekking voor projecten waarvan de uitvoering begint na de einddatum van 
de verzekering.  

 d in geval van bedrijfsbeëindiging of faillissement:  
  wanneer de verzekering eindigt vanwege bedrijfsbeëindiging of het faillissement van 

verzekeringnemer geldt dat de dekkingstermijn eindigt tegelijkertijd met de 
verzekering ingevolge artikel 10.3.2, echter gedurende een periode van maximaal 2 
maanden na de einddatum van de verzekering heeft een verzekerde of een andere 
bij het project betrokken partij het recht een verzekering af te sluiten voor een 
project dat zal worden opgeleverd na de einddatum van de verzekering tegen met 
verzekeraar nader overeen te komen premie en voorwaarden. Voor een project 
waarvoor een dergelijke verzekering wordt gesloten, eindigt in afwijking van hetgeen 
in artikel 4 is bepaald de dekking onder deze verzekering op de ingangsdatum van de 
betreffende verzekering 

 
21.2 Indien van een project de maximale bouwtermijn zoals genoemd op het polisblad, 

van een project wordt overschreden, dan heeft verzekeringnemer het recht de 
verzekering voor de bouwtermijn van dat project te verlengen tegen nader overeen 
te komen premie en voorwaarden. Verzekeringnemer dient in dat geval voor de 
overschrijding van de op het polisblad genoemde termijn de verzekeraar hiervan in 
kennis te stellen, waarna de dekking pas ingaat als met de verzekeraar 
overeenstemming is bereikt. 
Mocht ten aanzien van de bovengenoemde verlenging van de bouwtermijn geen 
overeenstemming worden bereikt, dan vervalt de dekking voor dat project aan het 
einde van de in de polis vermelde bouwtermijn. 

 
21.3 Indien oplevering plaatsvindt van delen van een project voor het einde van de 

verzekerde bouwtermijn, dan eindigt voor die delen op dat moment de bouwtermijn 
en gaat de onderhoudstermijn in, indien meeverzekerd. Voor de opgeleverde delen 
geldt vanaf dat moment tot het einde van de in artikel 21.1 en 21.2 omschreven 
dekkingstermijn de polisdekking die hierna onder Rubriek 3 is omschreven, tot een 
maximum van € 250.000 per gebeurtenis (premier risque) voor alle 
deelopleveringen tezamen. 

 
 

22  Omzet 
 
 In de polis wordt onder de omzet verstaan het totaal van de gefactureerde bedragen 

over de eindwaarde van de verzekerde projecten 
 
 
23 Berekening definitieve premie/herziening voorlopige premie 
 

23.1 Voorschotpremie 
 De op het polisblad genoemde premie is de voorschotpremie. Deze is jaarlijks 

verschuldigd op de op het polisblad genoemde datum en is gebaseerd op de voor dat 
jaar te verwachten omzet. 
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23.2 Naverrekening en definitieve premie  
Verzekeringnemer is verplicht steeds binnen 3 maanden na het verstrijken van een 
verzekeringsjaar de omzet over het betreffende jaar aan verzekeraar op te geven en 
verzekeraar in de gelegenheid te stellen deze opgave te controleren. 
Met inachtneming van het gestelde in artikel 19.2 en artikel 22 wordt de definitieve premie 
berekend over de omzet van de verzekerde projecten in het jaar waarover de premie moet 
worden betaald of in geval van beëindiging over de omzet in de periode vanaf de laatste 
premievervaldag tot aan de einddatum van de verzekering, vermeerderd met de 
eindwaarden van projecten die gedekt zijn volgens artikel 21.1.c. 
Naar gelang de definitieve premie hoger of lager is dan de betaalde (aangepaste) 
voorschotpremie, is verzekeringnemer verplicht premie bij te betalen of is verzekeraar 
verplicht premie terug te betalen. De definitieve premie bedraagt tenminste 75% van de 
voorschotpremie. Een premieverschil van minder dan € 150,00 wordt niet verrekend  
Indien verzekeringnemer in gebreke blijft, heeft de verzekeraar het recht de definitieve 
premie vast te stellen aan de hand van de bij verzekeraar bekende of door haar 
getaxeerde gegevens aan welke vaststelling de verzekeringnemer zal zijn gehouden. 
 

23.3 Aanpassing voorschotpremie 
 De voorschotpremie van het lopende verzekeringsjaar wordt vastgesteld op basis van 

de opgave van verzekeringnemer van de te verwachten omzet dan wel 
gelijkgesteld aan de definitieve premie van het afgelopen jaar, tenzij anders wordt 
overeengekomen. 

 Naar gelang de vastgestelde voorschotpremie hoger of lager is dan de betaalde 
voorschotpremie, is de verzekeringnemer verplicht premie bij te betalen of is 
verzekeraar verplicht premie terug te betalen. Een premieverschil van minder dan  
€ 150,00 wordt niet verrekend 

 
 

RUBRIEK 1 HET PROJECT 
 

 
24 Dekking tijdens de bouwtermijn 
 
 Tijdens de bouwtermijn dekt de verzekering de schade die een verzekerde lijdt als 

gevolg van verlies en/of beschadiging van (een deel van) het project, ongeacht 
door welke oorzaak, ook indien de oorzaak is gelegen in de aard of een gebrek van 
(een deel van) het project.  

 
 
25 Dekking tijdens de onderhoudstermijn 
 

25.1 Tijdens de onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade die een verzekerde 
lijdt door beschadiging van (een deel van) het project: 

 a veroorzaakt door een verzekerde tijdens werkzaamheden uit hoofde van 
verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van het bestek of de 
bouwovereenkomst; 

 b waarvan de oorzaak ligt voor het begin van de onderhoudstermijn, mits de 
oorzaak verband houdt met de totstandkoming van het project. 
 

25.2 In afwijking van het bovenstaande geldt voor werkzaamheden die na de oplevering 
als onderdeel van het project alsnog moeten worden uitgevoerd een volledige 
dekking volgens artikel 24, echter met dien verstande dat: 

 a de waarde van de nog te verrichten werkzaamheden niet meer dan 10% van het 
verzekerde bedrag mogen omvatten, met een maximum van € 50.000,00; 

 b het einde van de onderhoudstermijn hierdoor niet wordt beïnvloed. 
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26 Aanvullend verzekerd 
 
 De verzekering dekt per gebeurtenis tevens: 

 a de opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag die als 
gevolg van een gedekte schade door verzekerde zijn gemaakt. 

 b de bereddingskosten tot maximaal 50% van het verzekerde bedrag 
 c In afwijking van artikel 28.4 de meerkosten die voor overwerk en/of 

expreszendingen worden gemaakt ter bespoediging van het herstel. De dekking 
bedraagt maximaal 10% van het schadebedrag maar nooit meer dan  
€ 2.500,00; 

 d de eigen schadebehandelingskosten. Deze kosten worden vergoed tot 10% 
van het schadebedrag met een maximum van € 1.250,00 per gebeurtenis.  

 
 
27 Dekking na schade 
 

27.1 Met betrekking tot schaden, die in de bouwtermijn worden hersteld, zal de 
verzekering - ongeacht de uitbetaalde schadebedragen en/of kosten - zonder 
bijbetaling van premie voor het volle verzekerde bedrag van kracht blijven. 
 

27.2 Met betrekking tot schaden, die in de onderhoudstermijn worden hersteld, is 
behoudens het bepaalde in artikel 25.2 de verzekering ten aanzien van dit herstel 
alleen van kracht volgens de dekking van artikel 24, indien vooraf overeenstemming is 
bereikt over aanvullende premie en voorwaarden. 

 
 
28 Uitsluitingen 
 

De verzekering biedt geen dekking voor: 
 

28.1 Brand en ontploffing 
 beschadiging door brand en/of ontploffing tijdens de onderhoudstermijn van het 

project; 
 
28.2 Immateriële schade 
 schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten, zoals bedrijfsschade 

en andere vormen van immateriële schade; 
 
28.3 Verbeteringen en veranderingen  
 kosten van verbetering en/of veranderingen van ontwerp, constructie of 

bouwmethode;  
 
28.4 Extra kosten 
 a extra kosten door het gebruik van componenten van een andere soort of 

kwaliteit dan de beschadigde; 
 b extra kosten om vervanging of herstel te bespoedigen;  
 
28.5 Bewust toegebrachte schade 

schade die noodzakelijkerwijs wordt toegebracht, respectievelijk onafwendbaar uit de 
werkzaamheden voortvloeit, tenzij deze schade dient tot herstel van een gedekte schade; 
 

28.6 Hulpmaterialen 
 hulpmaterialen voor zover deze materialen niet bestemd zijn om blijvend in het 

project te worden verwerkt;  
 
28.7 Herlevering bouwcomponenten 
 kosten van herlevering van bouwcomponenten die moeten worden vervangen omdat 

zij met een gebrek of tekortkoming op het bouwterrein zijn aangevoerd. Indien 
geen herlevering plaatsvindt, worden op de schadevergoeding in mindering gebracht 
de kosten die aan herlevering verbonden zouden zijn geweest; 
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28.8 Slijtage e.d. 
schade die bestaat uit normale slijtage, normale corrosie, normale oxidatie of andere 
normale achteruitgang in hoedanigheid. Deze uitsluiting geldt voor dat (onder)deel van het 
verzekerde project dat rechtstreeks door één van de hiervoor genoemde invloeden is 
getroffen en is derhalve niet van toepassing op de beschadiging die daarvan het gevolg is; 
 

28.9 Sloop 
beschadiging aan uit sloop afkomstige en te sparen materialen, echter uitsluitend 
indien en voor zover de schade is veroorzaakt door de sloopwerkzaamheden zelf. In 
geval van te veel of te ver slopen van de te handhaven delen van de bestaande 
objecten wordt geen vergoeding verleend voor het herstel hiervan; 
 

28.10 Schade tijdens wordingsproces 
schade aan (een deel van) het project als direct gevolg van een ondeugdelijk 
vormings-, vervaardigings- of bewerkingsproces (inclusief nabehandeling, droog- 
en/of uithardingstijd) van in het project te realiseren (onder)delen, tenzij sprake is 
van een gebeurtenis waarvan de oorzaak geheel is gelegen buiten dit proces en 
waarmee verzekerde in redelijkheid geen rekening kon of behoefde te houden. 
Deze uitsluiting geldt voor dat (onder)deel van het verzekerde project dat 
rechtstreeks door het proces is getroffen en is derhalve niet van toepassing op de 
schade die daarvan het gevolg is. 
Niettemin wordt overeengekomen dat, indien een (onder)deel van het project na 
voltooiing van het proces is goed bevonden op basis van een keuring volgens de 
daarvoor naar de stand der techniek meest geëigende methode, verzekeraar het 
nadien ontsta(a)n(e) verlies, vernietiging of beschadiging vergoedt met inbegrip 
van het direct getroffen (onder)deel waar de keuring betrekking op heeft; 
 

28.11 Verlies 
het verlies van zaken, indien het verlies eerst door middel van een normale 
inventarisatie wordt geconstateerd; 

 
28.12 Waterdicht maken  

de kosten van het waterdicht maken van betonconstructies ingeval van lekkage(s) 
door grindnesten, krimpscheuren, voegen, sparingen en aansluitingen; 

 
28.13 Verhaalbaar op garantie-, leverings- of onderhoudscontract 

schade die door een verzekerde verhaalbaar is op grond van een garantie-, 
leverings of onderhoudscontract. Indien de leverancier zijn aansprakelijkheid betwist 
of geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen uit het garantie-, 
leverings- of onderhoudscontract te voldoen, zal verzekeraar de schade vergoeden. 

 
 
29 Schadebetaling 
 
30 De schade zal worden vergoed aan de schadelijdende verzekerde, een en ander ter 

beoordeling door verzekeraar.  
 
31 Te vergoeden schadebedrag 
 

 In geval van schade vergoedt verzekeraar per gebeurtenis: 
 
31.1 tot ten hoogste de eindwaarde van het project, maar nooit meer dan 130% van 

op het polisblad onder Rubriek 1 vermelde verzekerde bedrag gezamenlijk voor 
reparatie- en/of vervangingskosten, of indien reparatie en/of vervanging niet 
plaatsvindt een schadevergoeding naar redelijkheid en billijkheid met als maximum de 
reparatie- en/of vervangingskosten; 
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31.2 zo nodig boven het verzekerde bedrag: 
a de kosten overeenkomstig artikel 26. Indien de eigen schadebehandelingskosten 

onder meerdere Rubrieken van deze polis worden gedekt, wordt hiervoor maximaal  
€ 2.500,00 per gebeurtenis vergoed.  

b de kosten van deskundige(n) zoals bepaald in artikel 8. 
 

 
RUBRIEK 2 AANSPRAKELIJKHEID 
 
 
32 Aanvullende definities 
 

32.1 Verzekerden 
In aanvulling op artikel 17.19 gelden voor deze rubriek tevens als verzekerden: de 
ondergeschikten van de in artikel 17.19.a t/m e genoemde verzekerden. 

 
32.2 Zaakschade 

Beschadiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van 
zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van 
de daaruit voortvloeiende schade. 

 
32.3 Personenschade 

Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg 
hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 

 
32.4 Derden 

Iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde. 
 
 
33 Doorhaling artikel 4 

 
Het bepaalde in artikel 4 van de algemene voorwaarden is doorgehaald. 

 
 
34 Dekking tijdens de bouwtermijn 
 

Deze verzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor 
door derden geleden zaak- en/of personenschade, mits ontstaan tijdens de 
bouwtermijn en veroorzaakt binnen de verzekerde activiteiten en bij de uitvoering van 
het project en mits gemeld binnen de bouwtermijn of uiterlijk 12 maanden na afloop 
hiervan. 
 

 
35 Dekking tijdens de onderhoudstermijn 
 

Deze verzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor 
door derden geleden zaak- en/of personenschade mits ontstaan tijdens de 
onderhoudstermijn en veroorzaakt binnen de verzekerde activiteiten en mits gemeld 
binnen de onderhoudstermijn of uiterlijk 12 maanden na afloop hiervan en mits: 
a deze schade rechtstreeks verband houdt met het uitvoeren van werkzaamheden uit 

hoofde van verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van het bestek of de 
bouwovereenkomst, of; 

b deze schade rechtstreeks verband houdt met de werkzaamheden zoals genoemd in 
artikel 27.2, of;  

c veroorzaakt tijdens de bouwtermijn en bij de uitvoering van het project. 
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36 Aanvullend verzekerd 
 

De verzekering dekt per gebeurtenis tevens:  
 

 a de kosten van verweer in een civiele procedure of in een arbitrageprocedure in 
verband met een (dreigende) aanspraak, die met voorafgaande instemming van 
verzekeraars zijn gemaakt;  

 b de kosten van verweer in een strafrechtelijke, administratiefrechtelijke of 
tuchtrechtelijke procedure, die met voorafgaande instemming van verzekeraar 
zijn gemaakt. Deze kosten worden vergoed voor zover verzekeraar belang 
heeft bij het maken van deze kosten;  

 c de wettelijke rente voor zover deze loopt over het door de verzekering gedekte 
deel van de hoofdsom; 

 d bereddingskosten 
 e de eigen schadebehandelingskosten. Deze kosten worden vergoed tot 10% 

van het schadebedrag met een maximum van € 1.250,00 per gebeurtenis. 
 
 
37 Uitsluitingen 
 
 De verzekering biedt geen dekking voor: 
 

37.1 Zaakschade zoals bedoeld of omschreven in andere rubrieken 
zaakschade aan hulpmateriaal, het project, bestaande eigendommen 
opdrachtgever en eigendommen bouwdirectie en personeel; 

 
37.2 Opzicht 

zaakschade veroorzaakt gedurende de tijd dat verzekerde of iemand namens hem 
deze zaken daadwerkelijk vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, 
gebruikt, bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft. Deze uitsluiting geldt 
eveneens voor de uit de zaakschade voortvloeiende schade; 

 
37.3 Motorrijtuigen, luchtvaartuigen 

a schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig in de zin van de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) met aanvullingen en 
wijzigingen; 

b schade veroorzaakt met of door een (lucht-)vaartuig; 
 

37.4 Winstderving en tijdverlet 
schade bestaande uit winstderving en/of tijdverlet en/of bedrijfsschade van een 
verzekerde en/of van een toekomstig eigenaar en/of gebruiker van het project; 

 
37.5 Boeten en bedingen  

schade voortvloeiende uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of 
soortgelijk beding, behalve indien en voor zover er ook aansprakelijkheid zonder deze 
bedingen bestaan zou hebben; 

 
37.6 Millieuaantasting 

verlies en/of beschadiging verband houdende met een milieuaantasting, tenzij 
deze milieuaantasting een plotselinge onzekere gebeurtenis is en deze 
gebeurtenis niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in)werkend proces; 

 
37.7 Werkgeversaansprakelijkheid 

schade voortvloeiende uit artikel 7:658 BW en/of artikel 7:611 BW. 
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38 Schaderegeling 
 

38.1 Overleg 
 Door verzekeraar zal in overleg met verzekerde en met inachtneming van diens belangen 

worden beslist over onder andere: 
 a het erkennen van aansprakelijkheid; 
 b de wijze waarop verweer tegen de aanspraak wordt gevoerd; 
 c de eventuele verdediging in een strafrechtelijke, administratiefrechtelijke of 

tuchtrechtelijke procedure; 
 d het vaststellen van de schade; 
 e het al dan niet treffen van een minnelijke regeling; 
 f het benoemen van een advocaat en/of andere externe deskundige 
 g het al dan niet berusten in een gerechtelijke of arbitrale uitspraak.  

 
38.2 Vergoeding aan derden 

 Verzekeraar kan na overleg met verzekerde derden rechtstreeks schadeloos stellen. 
 Aanspraken van derden tot vergoeding van personenschade zullen worden behandeld en 

afgewikkeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW. 
 
 
39 Te vergoeden schadebedrag 
 

 In geval van schade vergoedt verzekeraar per gebeurtenis: 
 

39.1 voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het op het polisblad onder Rubriek 2 
vermelde verzekerde bedrag de schade die verzekerden gehouden zijn aan derden 
te betalen  

 
39.2 zo nodig boven het op het polisblad onder Rubriek 2 vermelde verzekerde bedrag, 

echter gemaximeerd tot dit verzekerde bedrag: 
 a de kosten en wettelijke rente zoals bepaald in artikel 35. Indien de eigen 

schadebehandelingskosten onder meerdere Rubrieken van deze verzekering 
zijn gedekt, wordt voor deze kosten tezamen nooit meer dan € 2.500,00 per 
gebeurtenis vergoed; 

 b de kosten van de deskundige(n) zoals bepaald in artikel 8. 
  
 
40 Elders lopende verzekeringen 
  

40.1 Indien blijkt dat door deze verzekering gedekte aansprakelijkheid eveneens onder 
(een) andere verzekering(en) is gedekt of daarop gedekt zou zijn indien deze 
verzekering niet zou hebben bestaan, dan geldt deze verzekering als excedent van de 
andere verzekering(en) respectievelijk als dekking voor het verschil in voorwaarden 

 
40.2 Indien een verzekerde het schadegeval met inachtneming van de bepalingen van de 

desbetreffende polis bij de andere verzekeraar heeft gemeld en deze verzekeraar 
weigert het schadegeval in behandeling te nemen of wijst de schade af, dan draagt 
verzekeraar na een schriftelijk verzoek daartoe van een verzekerde en onder 
overlegging van de onderhavige stukken zorg voor behandeling en eventuele 
vergoeding, mits de verzekerde en/of de tot uitkering gerechtigde zijn of haar 
rechten op de andere betrokken verzekeraar aan verzekeraar overdraagt. 

 
40.3 Een eigen risico van een onder een andere verzekering gedekte schade wordt niet 

vergoed. 
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RUBRIEK 3 BESTAANDE EIGENDOMMEN OPDRACHTGEVER 
 

 
41 Aanvullende definitie 

 
Bestaande eigendommen opdrachtgever 

 Zaken - met uitsluiting van door de opdrachtgever ten behoeve van het project te 
gebruiken of beschikbaar gestelde bouwcomponenten - die vanaf het begin van de 
bouwtermijn eigendom van de opdrachtgever zijn of waarvoor hij krachtens 
overeenkomst verantwoordelijk is. 

 
 
42 Dekking 
 
 Tijdens de bouw- en onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade die de 

opdrachtgever lijdt als gevolg van beschadiging van bestaande eigendommen 
van de opdrachtgever, voor zover die rechtstreeks is veroorzaakt door de 
uitvoering van het project en veroorzaakt door of onder verantwoordelijkheid van 
een verzekerde. 

 
 
43 Aanvullend verzekerd 
 

 De verzekering dekt per gebeurtenis tevens: 
 a de bereddingskosten tot maximaal 50% van het verzekerde bedrag; 
 b de opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade door 

verzekerde moeten worden gemaakt tot maximaal 10% van het verzekerde 
bedrag voor opruimingskosten; 

 c de eigen schadebehandelingskosten. Deze kosten worden vergoed tot 10% 
van het schadebedrag met een maximum van € 1.250,00 per gebeurtenis. 

 
 
44 Uitsluitingen 
 
 De verzekering biedt geen dekking voor: 
 

44.1 Storm, brand e.d. 
beschadiging door storm, brand, ontploffing; 

 
44.2 Immateriële schade 

schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten, zoals bedrijfsschade 
en andere vormen van immateriële schade; 

 
44.3 Beschadiging van: 

 a motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen; 
 b kranen, bulldozers, draglines en ander werkmaterieel; 
 c gereedschappen, machines en werktuigen; 
 d keten, loodsen en andere tijdelijke onderkomens en hun inhoud, die ten 

behoeve van het project al dan niet daadwerkelijk worden gebruikt; 
 e hulpconstructies en/of hulpwerken (zoals steigers, bekistingen, damwanden); 
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44.4 Geld en geldswaardige papieren; 
 

44.5 Extra kosten 
 a extra kosten door het gebruik van zaken van een andere soort en/of kwaliteit 

dan de beschadigde; 
 b extra kosten om vervanging en/of reparatie te bespoedigen; 
 

44.6 Bewust toegebrachte schade 
schade die noodzakelijkerwijs wordt toegebracht, respectievelijk onafwendbaar uit de 
werkzaamheden voortvloeit, tenzij deze schade dient tot herstel van een gedekte 
schade; 

 
44.7 Milieuaantasting 

schade verband houdende met een milieuaantasting, tenzij deze 
milieuaantasting een plotselinge onzekere gebeurtenis is en deze gebeurtenis 
niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces. 
 

 
45 Schadebetaling 
 

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

 
 
46 Te vergoeden schadebedrag 
 
 In geval van schade vergoedt verzekeraar per gebeurtenis, voor alle 

verzekerden tezamen: 
 

46.1 tot ten hoogste het op het polisblad onder Rubriek 3 vermelde verzekerde bedrag, 
waarbij de verzekeraar, in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7:958 lid 5 BW 
geen beroep doet op onderverzekering, gezamenlijk voor: 

 a de reparatiekosten, met dien verstande dat voor zaken die aan slijtage 
onderhevig zijn voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud wordt 
toegepast; 

 b indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten c.q. de vervangingskosten 
meer bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrokken object 
onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis , uitsluitend het verschil 
tussen deze waarden; 

 
46.2 zo nodig boven het verzekerde bedrag: 
 a de kosten overeenkomstig artikel 42. Indien de eigen 

schadebehandelingskosten onder meerdere Rubrieken van deze polis 
worden gedekt, wordt hiervoor maximaal € 2.500,00 per gebeurtenis vergoed; 

 b de kosten van de deskundige(n) zoals bepaald in artikel 8. 
 

 
RUBRIEK 4 HULPMATERIAAL 
 
 
47 Dekking 
 
 Tijdens de bouw- en onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade die 

verzekerde lijdt als gevolg van beschadiging of verlies door diefstal van 
hulpmateriaal. 
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48  Aanvullend verzekerd 
 
 De verzekering dekt per gebeurtenis tevens: 

 a de bereddingskosten tot maximaal 50% van het verzekerde bedrag; 
 b de opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade door 

verzekerde moeten worden gemaakt tot maximaal 10% van het verzekerde 
bedrag voor opruimingskosten. 
 

 
49 Uitsluitingen 
 

 De verzekering biedt geen dekking voor: 
 
49.1 Immateriële schade 

schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten, zoals 
bedrijfsschade en andere vormen van immateriële schade; 

 
49.2 Motorrijtuigen e.d. 

schade aan varend en drijvend materieel, (lucht-)vaartuigen, kranen, draglines, 
motorrijtuigen, bulldozers en ander mechanisch of elektrisch voortbewogen transport 
of werkmaterieel; 

 
49.3 Zaakschade zoals bedoeld of omschreven op andere rubrieken 

zaakschade aan het project, bestaande eigendommen opdrachtgever en 
eigendommen bouwdirectie en personeel; 

 
49.4 Aard of gebrek 

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

 
49.5 Geld en geldswaardige papieren; 

 
49.6 Extra kosten 

 a extra kosten door het gebruik van zaken van een andere soort of kwaliteit dan 
de beschadigde; 

 b extra kosten om vervanging of reparatie te bespoedigen. 
 
 
50 Schadebetaling 
 

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

 
 
51 Te vergoeden schadebedrag 
 
 In geval van schade vergoedt verzekeraar per gebeurtenis: 
 

51.1 tot ten hoogste het op het polisblad onder Rubriek 4 vermelde verzekerde bedrag, 
waarbij de verzekeraar, in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7:958 lid 5 BW 
geen beroep doet op onderverzekering, gezamenlijk voor: 

 a de reparatiekosten, met dien verstande dat voor zaken die aan slijtage 
onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud wordt 
toegepast; 

 b indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten c.q. de vervangingskosten 
meer bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrokken object 
onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend het verschil 
tussen deze waarden; 

 c in geval van diefstal: de waarde van het betrokken object onmiddellijk voor de 
gebeurtenis; 
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51.2 zo nodig boven het verzekerde bedrag: 

 a de kosten overeenkomstig artikel 47; 
 c de kosten van de deskundige(n) conform artikel 8. 

 
 
RUBRIEK 5 EIGENDOMMEN BOUWDIRECTIE EN PERSONEEL  

 
 
52 Dekking 
 
 Tijdens de bouw- en onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade die bij het 

project betrokken natuurlijke personen lijden als gevolg van beschadiging of 
verlies door diefstal van voor het project ingezette privé eigendommen. 
 

 
53   Aanvullend verzekerd 
 De verzekering dekt per gebeurtenis tevens: 

 a de bereddingskosten tot maximaal 50% van het verzekerde bedrag; 
 b  de opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade door 

verzekerde moeten worden gemaakt tot maximaal 10% van het verzekerde 
bedrag voor opruimingskosten; 

 
 
54 Uitsluitingen 
 
 De verzekering biedt geen dekking voor: 

54.1 Immateriële schade 
schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten, zoals bedrijfsschade 
en andere vormen van immateriële schade; 
 

54.2 Motorrijtuigen e.d. 
schade aan varend en drijvend materieel, (lucht-)vaartuigen, kranen, draglines, 
motorrijtuigen, bulldozers en ander mechanisch of elektrisch voortbewogen transport-
of werkmaterieel; 
 

54.3 Geld en geldswaardige papieren; 
 

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

 
 
55 Schadebetaling 
 

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

 
 
56 Te vergoeden schadebedrag 
 
 In geval van schade vergoedt verzekeraar per gebeurtenis: 

 
56.1 ten hoogste het op het polisblad onder Rubriek 5 vermelde verzekerde bedrag, 

waarbij de verzekeraar , in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7:958 lid 5 
BW geen beroep doet op onderverzekering, gezamenlijk voor: 

 a de reparatiekosten, met dien verstande dat voor zaken die aan slijtage 
onderhevig zijn voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud wordt 
toegepast; 
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 b indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten c.q. de vervangingskosten 
meer bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrokken object 
onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend het verschil 
tussen deze waarden; 

 c in geval van diefstal: de waarde van het betrokken object onmiddellijk voor de 
gebeurtenis. 
 

56.2 zo nodig boven het verzekerde bedrag: 
 a de kosten overeenkomstig artikel 52; 
 c kosten van de deskundige(n) zoals bepaald in artikel 8. 
 
 

RUBRIEK 6 TRANSPORT 
 
 
57 Dekking 
 
 Tijdens de bouw- en onderhoudstermijn dekt de verzekering de schade die 

verzekerde lijdt als gevolg van beschadiging of verlies door diefstal van 
bouwcomponenten, als omschreven in artikel 17.17.b tijdens transport binnen de 
Benelux en Duitsland, mits het transport plaatsvindt voor rekening en risico van 
verzekerde en de plaats van afzending is gelegen binnen de Benelux of Duitsland.  
De dekking gaat in op het moment dat de bouwcomponenten worden opgetild om te 
laden, waarmee het transport naar het bouwterrein aanvangt. Het transport eindigt 
zodra de bouwcomponenten op het bouwterrein zijn aangekomen, maar in elk geval 
binnen 30 dagen na aanvang van het transport. 

 
 
58  Aanvullend verzekerd 
 
 De verzekering dekt per gebeurtenis tevens: 

 a de bereddingskosten tot maximaal 50% van het verzekerde bedrag; 
 b  de opruimingskosten die als gevolg van een gedekte schade door 

verzekerde moeten worden gemaakt tot maximaal 10% van het verzekerde 
bedrag voor opruimingskosten. 

 
 
59 Uitsluitingen 
 
 De verzekering biedt geen dekking voor: 
 

59.1 Zeetransport 
beschadiging of verlies tijdens zeetransport; 
  

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

59.3 Diefstal 
diefstal van bouwcomponenten uit niet afgesloten varend en drijvend materieel, 
(lucht-)vaartuigen, motorrijtuigen en ander mechanisch of elektrisch voortbewogen 
transport- of werkmaterieel; 
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59.4 Immateriële schade 
schade die niet bestaat uit reparatie- en/of vervangingskosten, zoals bedrijfsschade 
en andere vormen van immateriële schade; 

 
59.5 Extra kosten 

 a extra kosten door het gebruik van zaken van een andere soort of kwaliteit dan 
de beschadigde; 

 b extra kosten om vervanging of reparatie te bespoedigen. 
 

 
60 Schadebetaling 
 

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

 
 
61 Te vergoeden schadebedrag 
 
 In geval van schade vergoedt verzekeraar per gebeurtenis: 
 

61.1 tot ten hoogste het op het polisblad onder Rubriek 6 vermelde verzekerde bedrag, 
gezamenlijk voor: 

 a de reparatiekosten, met dien verstande dat voor zaken die aan slijtage 
onderhevig zijn, voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud wordt 
toegepast; 

 b indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten c.q. de vervangingskosten 
meer bedragen dan het verschil tussen de waarde van het betrokken object 
onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, uitsluitend het verschil 
tussen deze waarden; 

 c in geval van diefstal de waarde van het betrokken object onmiddellijk voor de 
gebeurtenis; 

 
61.2 boven het verzekerde bedrag: 
 a de kosten overeenkomstig artikel 57; 
 b de bijdrage in averij-grosse; 
 c kosten van de deskundige(n) conform artikel 8. 

 
 
62 Elders lopende verzekeringen 
 

62.1 Schade zoals verzekerd onder deze Rubriek, die onder enige andere verzekering is 
gedekt, of zou zijn gedekt indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, is 
uitdrukkelijk onder deze Rubriek van dekking uitgesloten. Verzekeraar is in zodanig 
geval binnen het raam van deze dekking slechts aanspreekbaar indien en voor zover 
de schade niet onder een andere verzekering is gedekt. 

 
62.2 Indien een verzekerde het schadegeval met inachtneming van de bepalingen van de 

desbetreffende polis(sen) bij de andere verzekeraar heeft gemeld en deze 
verzekeraar weigert het schadegeval in behandeling te nemen of wijst de schade af, 
dan draagt verzekeraar na een schriftelijk verzoek daartoe van een verzekerde en 
onder overlegging van de onderhavige stukken zorg voor behandeling en eventuele 
vergoeding, mits de verzekerde en/of de tot uitkering gerechtigde zijn of haar 
rechten op de andere betrokken verzekeraar aan verzekeraar overdraagt.  

 
62.3 Een eigen risico van een onder een andere verzekering gedekte schade wordt niet 

vergoed. 


