
 
 
 
VOORWAARDEN CONTAINER-/TRAILER AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 2006 

 

 
Art 1 Begripsomschrijvingen. 

 
Verzekeraars 

Verzekeraars zijn diegenen, die zich hebben gebonden zelf, of als gevolmachtigd agent van één of meer 

verzekeringsmaatschappijen voor rekening en risico van deze maatschappijen, de in de polis omschreven 

risico's te dragen, ieder voor het door of namens hem getekende aandeel. 

 
Verzekeringnemer 
Degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en als zodanig in de polis is vermeld. 

 
Verruiming begrip verzekeringnemer 

Indien een ander dan de verzekeringnemer de premies en kosten is verschuldigd wordt die ander voor de 
toepassing van artikel 24 mede als verzekeringnemer beschouwd. 

 
Verzekerden 
Verzekerden zijn verzekeringnemer en de verzekerden als in de polis genoemd en/of die het anders geheel of ten 
dele aangaat, met of zonder lastgeving. 

 
West Europa 
Alle lidstaten aangesloten bij de Europese Unie, Zwitserland Noorwegen. 

 
Europa 
Alle EU lidstaten plus alle landen op het Europees continent en in het oosten is begrensd door het Oeral gebergte. 

 
Artikel 2  Onzeker voorval. 

 
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en 
voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een voorval waarvan 
voor par tijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerden schade was 
ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. 

 
Artikel 3  Verzekerde zaken. 

 

Containers (waaronder begrepen tank-, vries-, isotherm- en huifcontainers), trailers (waaronder begrepen zeil-, 

huif-, tank-, isotherm- en vriestrailers) tanks, opleggers, wielonderstellen en alle andere soortgelijke objecten, 

inclusief aan en toebehoren. Alles voorzover bij verzekerde in gebruik op basis van "interchange-agreement", 

huurovereenkomst of soortgelijke overeenkomst. 

 
Artikel 4  Verzekerde som. 

 
Het hoogste uitkeringsbedrag waartoe de verzekeraars als gevolg van één en hetzelfde voorval kunnen worden 
verplicht. 

 
Artikel 5  Verzekerd gebied. 

 
Deze verzekering is van kracht in de landen/locaties als in de polis omschreven. 

 
Artikel 6  Verzekerde gevaren. 

 
Verzekeraars vergoeden verliezen van en materiële schade aan de objecten, onverschillig door welke oorzaak 
ontstaan, voorzover verzekerde voor de schade aansprakelijk is op grond van het 
Burgerlijk Wetboek en/of bepalingen van de "interchange-agreement", huurovereenkomst of soortgelijke 
overeenkomst die hij gesloten heeft met derden en voor zover niet in de overige voorwaarden uitgesloten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 7  Uitsluitingen. 

 
Er bestaat geen recht op vergoeding voor verlies, schade of kosten die ontstaan als gevolg van 

 
7.1 onvoldoende onderhoud, de aard en het gebrek van de verzekerde zaak. 

 
7.2  bestaan uit herstelkosten van roest, oxidatie en normale slijtage; 

 
7.3  oorlogs- en/of stakersrisico 
Tenzij in deze polis uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de verzekering geacht te geschieden onder 
het beding "vrij van oorlogs- en vrij van stakersrisico". 

 
Onder oorlogsrisico wordt verstaan: 

 
- oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie en opstand, 

- uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo's, mijnen, bommen en dergelijke oorlogswerktuigen ook indien 
de schade in vredestijd is ontstaan, 
- neming en aanhouding op last van hoger hand; 

 
In afwijking van de M3 clausule wordt onder stakersrisico verstaan: 

 
- gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van werknemers en arbeidsonlusten, 
- gewelddaden gepleegd uit politieke overweging, 

- terrorisme, 
-oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden, 

 
een en ander voorzover niet vallende onder oorlogsrisico. 

 
In geval de verzekerde zaken zijn blootgesteld aan het oorlogs- en/of stakersrisico, vervalt de verzekering niet, 

noch wordt de aansprakelijkheid van de verzekeraars beperkt, onverschillig of de onderhavige verzekering al dan 

niet te gen enige vorm van oorlogsrisico of stakersrisico dekking geeft. 

Evenmin vervalt de verzekering of wordt de aansprakelijkheid van de verzekeraars opgeheven of beperkt door 
het verrichten of nalaten van enige handeling door of vanwege de verzekeringnemer en/of de verzekerden of 
enige derde, indien het verrichten of het nalaten van die handeling plaatsvindt als gevolg van bedoeld oorlogsrisico 
of stakersrisico, of uit vrees daarvoor. De aansprakelijkheid van verzekeraars eindigt in ieder geval na 
verbeurdverklaring, prijs verklaring, requisitie van eigendom, onteigening of soortgelijke handelingen verricht door, 
of in opdracht van, enige militaire of burgerlijke overheid, dan wel door of in opdracht van een orgaan van deze 
overheid. 
7.4  Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit: 

 
1. Atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie is te 

verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en 
natuurlijke radioactiviteit. 

 
Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden 
en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, 
medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, 
opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door de overheid moet zijn afgegeven. 

 
Voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort 

van kracht. 

 
Onder wet is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen zijnde de bijzondere wettelijke regeling van 
de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. 

Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet. 

 
2.  Een chemisch, biologisch, (bio-)chemisch of elektromagnetisch wapen. 

 



 
 
 
 
 

7.5  Verzekeraar vergoedt geen schade die verzekeringnemer of verzekerde met opzet, al dan niet bewuste 
roekeloosheid of merkelijke schuld heeft veroorzaakt. 

Met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid  of merkelijke schuld van verzekeringnemer of verzekerde wordt 
voor de toepassing van deze uitsluiting gelijkgesteld de opzet, de al dan niet bewuste roekeloosheid of 
merkelijke schuld van degene die in opdracht of met goedvinden van verzekeringnemer of verzekerde de 
algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf of een deel van bet bedrijf van verzekeringnemer of van die 
verzekerde en die in die hoedanigheid schade veroorzaakt. 

 
Van merkelijke schuld is sprake, indien bet gaat om een gedraging die, al is verzekerde zich daarvan niet 
bewust, naar objectieve maatstaven een zodanig aanmerkelijke kans op schade met zich brengt  dat verzekerde 
zich van dat gevaar bewust had behoren te zijn en door zich van die gedraging niet te onthouden  in ernstige  
mate tekort schiet in zorg ter voorkoming van schade. 

 
Artikel 8  Meeverzekeren oorlogs- en/of stakersrisico. 

 
Indien h et oorlogs- en/of stakingsrisico is meeverzekerd dan geschiedt deze dekking al naar gelang de wijze van 
vervoer als volgt: 

 
8.1  Zendingen over zee en door de lucht 

Volgens aangehechte clausule M3. 

 
8.2  Zendingen over land/opslag 

Vrij van oorlogs- doch inclusief stakersrisico volgens aangehechte clausule M3. 

 
8.3  Zendingen over binnenwateren 

Vrij van oorlogs- doch inclusief stakersrisico en inclusief de risico's van mijnen, torpedo's volgens 
aangehechte clausule M3. 

 
Artikel 9 Wijze van vervoer. 

 
Het vervoer kan geschieden  per onverschillig welke vervoersgelegenheid, over zee (op en/of onder dek), door de 
lucht, over land, over binnenwateren, door verzekerden zelf en/of anderszins. 

 
Artikel 10  Zeewaardigheid of deugdelijkheid van het vervoermiddel. 

 
Verzekeraars zullen zich niet op onzeewaardigheid of ondeugdelijkheid van het vervoermiddel beroepen, 
tenzij verzekerde hiervan kennis droeg. 

 
Artikel 11 Overgang van eigendom of belang door een daad van oorlogs- of stakersrisico. 

 
Degene, die zich door een daad van oorlogs- of stakersrisico bet eigendom van de zaak of enig belang daarbij 
heeft verschaft, kan nimmer enig recht aan de verzekering ontlenen. 

 
Artikel 12 Avarij-grosse. 

 
12.1 Vergoed wordt de bijdrage in avarij-grosse, als vermeld in artikel 8:610 en 8:1020 BW waarmee de verzekerde 

zaken ingevolge de Nederlandse of een buitenlandse  wet of bepalingen van het vervoercontract mochten worden 

belast. 

 
12.2 De in lid 12.1 bedoelde  bijdrage wordt ten volle door verzekeraars vergoed ongeacht de verzekerden, 
verzekerbare of dragende waarde van de zaken. 

 

12.3 Indien en voorzover geen omslag in avarij-grosse plaatsvindt omdat schip, lading en vracht of enige van 

deze belangen in een hand zijn, wordt gehandeld alsof tussen de in een hand zijnde belangen wel een omslag 

in avarij grosse was vastgesteld overeenkomstig de York-Antwerp Rules als genoemd in art. 8:613 BW, de 

Avarij-grosserege1s IVR als genoemd in art. 8:1022 BW of het toepasselijke recht van de plaats waar de reis 

wordt beëindigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
12.4 Avarij-grosse depots. 

 
a.  Indien verzekeringnemer  en/of  verzekerden tot zekerheid van de betaling van de bijdrage in avarij-grosse 
of kosten uitsluitend ten laste van de lading komende, verplicht is/zijn een bedrag te storten, zijn verzekeraars 
indien de bijdrage in avarij-grosse of genoemde kosten te hunnen laste komen, gehouden aan verzekerden tegen 
afgifte van het bewijs van storting het daarin vermelde bedrag te vergoeden met inachtneming van het onder d. 
bepaalde. 

 
b.  De rechten uit de storting dienen aan verzekeraars te worden overgedragen. 

 
c.  De betaling van het onder a. bedoelde bedrag aan  verzekeringnemer en/of verzekerden  door 
verzekeraars ontheft laatstgenoemden niet van hun verplichting tot vergoeding van hetgeen verzekeringnemer 
en/of verzekerden in avarij-grosse mocht hebben bij te dragen, indien de onder a. vermelde storting  tot dekking 
van bedoelde bijdragen onvoldoende mocht zijn of geheel of ten dele buiten schuld van  verzekerden mocht teniet 
gaan. 

 
d.  Bij de berekening van het door verzekeraars ingevolge a. te vergoeden bedrag zal het in lid 12.2 
bepaalde toepassing vinden, met dien verstande dat voor de aldaar genoemde dragende waarde  van de 
zaken, de door verzekerden aan de dispacheur opgegeven waarde in de plaats treedt. 

 
e.      Mocht na het verbindend worden van de dispache blijken dat de dragende waarde  van de zaken verschild 
van de opgegeven waarde, dan wordt het door verzekeraars wegens avarij-grosse verschuldigde overeenkomstig 
lid 12.2 met inachtneming van de dragende waarde vastgesteld. 

 
12.5  Op deze vergoeding is geen eigen risico van toepassing. 

 
Artikel 13 Bereddingskosten. 

 
Verzekeraars vergoeden de kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur  van de verzekering door 
verzekeringnemer of verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk  dreigend 
gevaar van een gedekte schade af te wenden of om die schade te beperken alsmede de schade aan zaken die 
daarbij worden ingezet. 

 
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekeringnemer of verzekerde heeft 
nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 BW en 
voorzover hij daardoor de belangen van verzekeraars heeft benadeeld. 

 
Artikel 14 Extra kosten. 

 
Verzekeraars vergoeden in geval van een gedekte gebeurtenis, ook hoven de verzekerde som tot ten hoogste de 
verzekerde som: 

 
De kosten van het verweer dat onder leiding dan wei met toestemming van verzekeraars wordt gevoerd, 
alsmede de hieruit voortvloeiende proceskosten; 

 
De noodzakelijk en/of de in redelijkheid gemaakte kosten voor bewaken, take len , bergen en opruimen van de 

verzekerde zaak alsmede voor het vervoer naar de dichtstbijzijnde  reparatie-inrichting waar dit object naar 
behoren kan worden hersteld; 

 
Artikel 15  Schadevaststelling. 

 
Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis 

die voor verzekeraars tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als 

redelijkerwijs mogelijk is aan De makelaar te melden. 
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Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraars alle 
inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor verzekeraars van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te 
beoordelen. 

 
Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht hun volle medewerking te verlenen en alles na 
te laten wat de belangen van verzekeraar zou kunnen benadelen. Zij zijn verplicht zich te onthouden van het 
erkennen van aansprakelijkheid. Van een benadeling is geen sprake bij een terechte erkenning van 
aansprakelijkheid of bij een erkenning van feiten. 

 
Verzekerde is verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade. 

 
Het niet-nakomen van deze verplichtingen doet aanspraak op vergoeding van de schade waarop de verplichting 
betrekking heeft vervallen indien en voor zover de schade direct verband houdt met het niet-nakomen en 
verzekeraars aannemelijk maken dat zij door het niet-nakomen van deze verplichting(en) in hun belangen zijn 
geschaad. 

Indien echter een andere partij (waaronder begrepen eventuele derden), dan die verzekerde welke zijn 
verplichtingen niet is nagekomen, hierdoor schade lijdt, zullen verzekeraars niet van hun verplichtingen tot 
vergoeding tegenover deze partij ontheven zijn. 
Verzekeraars hebben als dan het recht om de door hen uit hoofde van het voorgaande uitgekeerde bedragen te 

verhalen op die verzekerde, die zijn verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst niet is nagekomen, een en 
ander in afwijking van eventueel anders luidende bepalingen. 

 
Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekerden de hiervoor genoemde verplichtingen niet zijn 
nagekomen met de opzet verzekeraars te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. 

 
Artikel 16 Schadevergoeding. 

 
Schade aan de zaak/zaken 
Verzekeraars vergoeden in geval van schade de reparatiekosten, waarop in mindering wordt gebracht: 
een redelijke aftrek nieuw voor oud wordt toegepast de waarde van eventuele restanten. 
De schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat bij verlies zou zijn betaald. 
Verlies van de zaak/zaken 
Verzekeraars vergoeden in geval van verlies van de zaak de waarde van de zaak terstond voor de schade tot ten 
hoogste h et op de polis vermelde bedrag. 

 
Artikel 17 Tijdingloosheid. 

 
Indien na verloop van een redelijke termijn geen bericht is ontvangen omtrent bet vervoermiddel, waarmee de 
verzekerde zaken worden vervoerd, wordt aangenomen dat deze verloren zijn gegaan, mits  verzekerden een 
schriftelijke verklaring van de vervoerder overleggen, waaruit deze tijdingloosheid blijkt. 

 
In geval van diefstal, joyriding, oplichting of verduistering kan verzekerde pas recht op vergoeding doen gelden, 
indien het object niet kan worden teruggekregen binnen 30 dagen na aangifte van de gebeurtenis bij de politie. 

 
Artikel 18 Overdracht van rechten. 

 
Als verzekeraars een schade vergoeden is verzekerde - desgevraagd - verplicht alle rechten die hij ter zake 
van die schade tegen derden heeft aan verzekeraars over te dragen. 

 
Verzekeraars zullen de schade niet verhalen op: 
de verzekerde, de eigenaar, de bezitter te goeder trouw of op de houder te goeder trouw; 

de ondergeschikten van de hiervoor genoemde personen; 

de werkgever van de hiervoor genoemde (rechts-)personen, indien deze in die hoedanigheid voor de schade 
aansprakelijk is, tenzij er sprake is van  opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld  van degene 
die de schade heeft veroorzaakt. 

 
 
Artikel 19 Volle waarde 

 
Schaden worden voor elk geval afzonderlijk berekend en betaald en de verzekering loopt steeds na iedere 
schade voor het volle bedrag door, onverschillig h oeveel door de verzekeraars is of wordt betaald. 
Ingeval van totaal verlies houdt echter voor de verzekeraars bet verdere risico met betrekking tot het verloren 

gegane object op. 
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Artikel 20 Schaderegeling en (voorschot)betaling. 

 
Uiterlijk vier weken nadat verzekeraars in bet bezit zijn gesteld van alle voor de beoordeling van de schade 
benodigde gegevens, zullen zij tot schade-uitkering overgaan, tenzij verzekeraars van mening zijn dat de schade 
overeenkomstig de polisvoorwaarden niet- of niet geheel- voor vergoeding in aanmerking komt, welk standpunt 
zij eveneens binnen voornoemde termijn aan de verzekeringnemer kenbaar zullen maken. Bij gedeeltelijke 
erkenning zullen ver zekeraars wel het niet betwiste gedeelte van de schade binnen de voornoemde termijn 
uitkeren. 

Verzekeraars verrichten, na een schriftelijk verzoek daartoe een voorschotbetaling tot maximaal bet bedrag dat op 
dat moment als onbetwiste schade onder de polis is vastgesteld. 

 
Artikel 21 Vergoeding aan derden. 

 
Verzekeraars hebben bet recht derden rechtstreeks schadeloos te 
stellen. 

 
Artikel 22  Rente. 

 
Verzekeraars vergoeden wettelijke rente te rekenen van drie maanden na indiening van de schaderekening met 
de daartoe benodigde bescheiden, mits binnen drie maanden daarna ter zake een dagvaarding aan de 
verzekeraars is uitgebracht. Indien de dagvaarding later dan 6 maanden na bet indienen van de schaderekening 
wordt uitgebracht, is geen rente verschuldigd v66r de dag van de dagvaarding. 

 
Artikel 23 Cauties. 

 
Indien als gevolg van een verzekerde gebeurtenis door verzekerden cauties en/of bankgaranties moeten 
worden gesteld en/of stortingen in contant geld en/of onmiddellijke betalingen moeten worden verricht, nemen 
verzekeraars deze verplichting(en) over. 

 
Artikel 24  Schaderegelingscourtage. 

 
Deze verzekering geschiedt inclusief de gebruikelijke schaderegelingscourtage van 1% welke door De makelaar 
aan de verzekerden in rekening wordt gebracht. Verzekeraars bieden derhalve dekking voor 10 l% van de onder 
de ver zekering gedekte bedragen h etgeen in de premie is inbegrepen. 

 
Deze regeling geldt tevens in het geval dat een bijdrage in avarij-grosse wordt geheven en geschiedt zo nodig 
boven de verzekerde som en ongeacht de hoogte van de verzekerde- en/of verzekerbare waarde en/of de 
dragende waarde van de verzekerde zaken). 

 
Artikel 25 Abandonnement. 

 
De verzekerde zaken kunnen niet worden geabandonneerd aan 
verzekeraar(s). 

 

Artikel 26 Eigen risico. 
 

Het eigen risico geldt per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak. Indien sprake 
is van objecten vervoerd op een onderstel/oplegger, geldt het eigen risico voor de gehele combinatie. 
In geval van totaal verlies, brand en/of ontploffing is het eigen risico niet van toepassing. Dit geldt evenzeer 
voor bijdrage in Averij-grosse. 

 

 
Artikel 27  Verjaring. 

 
1 Een rechtsvordering tegen verzekeraars tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de 

aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is 
geworden. Niettemin verjaart de rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid niet voor dat zes maanden 
zijn verstreken nadat de vordering waartegen de verzekering dekking verleent, binnen de voor deze geldende 
verjarings- of vervaltermijn is ingesteld. 

2 De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. 

Een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop verzekeraars 
hetzij de aanspraak erkennen, hetzij bij aangetekende brief ondubbelzinnig hebben medegedeeld de aanspraak af 
te wijzen onder eveneens ondubbelzinnige vermelding van het in lid 3 vermelde gevolg. 

3     In geval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door verloop van twaalf maanden. 
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Artikel 28 Begin en einde van de dekking. 

 
Het risico voor verzekeraars gaat in op het moment waarop de zaken ter beschikking van verzekerde zijn 
gesteld en loopt door gedurende de tijd dat deze eventueel voor belading bij derden berusten en eindigt zodra 
deze weer ter beschikking van de eigenaar/verhuurder zijn gesteld. 

 
Artikel 29 Verzekeringstermijn I Opzegging. 

 
Deze verzekering geschiedt voor de periode die in de polis is vermeld en wordt geacht telkens voor een termijn 
van12 maanden te zijn verlengd, indien zij niet minstens 2 maanden voor de premievervaldag door een van de 
partijen schriftelijk is opgezegd. Indien in deze polis een datum wordt vermeld wordt daaronder verstaan de 
genoemde datum te 00.00 uur. 

 
Indien een of meer verzekeraars de verzekering  voor hun aandeel per enige datum heeft/hebben opgezegd is 
verzekeringnemer gerechtigd om de verzekering per die datum ook voor de aandelen  van de overige  
verzekeraars op te zeg gen, waarbij de normaliter voor verzekeringnemer geldende opzegtermijn terzijde wordt 
gesteld. 

 
Artikel 30  Tussentijdse opzegging. 

 
Verzekeraars hebben het recht deze verzekering met een opzegtermijn van twee maanden tussentijds op te 
zeggen, indien het schadeverloop van dien aard is dat gebondenheid aan de verzekering niet meer van 
verzekeraars kan worden gevergd. 

 
Een dergelijke opzegging heeft geen effect ten aanzien van zaken, waarvan het vervoer reeds een aanvang heeft 
genomen op het moment van het verstrijken van de opzegtermijn. 

 
Ingeval het oorlogs- en/of het oorlogsrisico is meeverzekerd geldt de in clausule M3 genoemde 
opzeggingstermijn met dien verstande dat de opzeggingstermijn voor bet oorlogsrisico voor zendingen van en 
naar de Verenigde Staten van Amerika is gewijzigd van 7 in 2 etmalen. 

 
Inlooprisico 
Indien bij aanvang van deze verzekering zaken reeds onderweg zijn of het zaken betreft waarvoor verzekerden 
verantwoordelijk zijn, houden verzekeraars  deze, voor zover niet of niet volledig elders verzekerd,  geheel  op 
condities van deze verzekering gedekt. 
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 Uitlooprisico 
Indien deze verzekering als gevolg van opzegging overeenkomstig artikel 29 en 30 eindigt, blijft het risico voor 
ver zekeraars niettemin doorlopen op die verzekerde zaken, waarop ten tijde van het eindigen van deze 

verzekering het risico reeds was ingegaan, doch niet langer dan het ogenblik waarop het risico zou zijn geëindigd, 

indien geen op zegging had plaatsgevonden. 

 
Artikel 31  Oversluiting. 

 
In geval van gehele of gedeeltelijke oversluiting van een of meer aandelen in de verzekeringsovereenkomst zal 
de overnemende verzekeraar, al dan niet reeds betrokken op de verzekering, ten aanzien  van de juistheid en/of 
volledigheid van voor deze verzekering van belang zijnde gegevens en/of bekendheid daarmee, geen andere 
rechten hebben dan die welke de verzekeraars toekomen die reeds op de verzekering betrokken zijn en blijven. 

 
Artikel 32  Premieherziening. 

 
Verzekeraars hebben bet recht jaarlijks per de in de polis vermelde premievervaldatum de premie te herzien. 
Wan neer verzekeraars van dit recht gebruik maken, delen zij dit schriftelijk aan De makelaar uiterlijk twee 
maanden voor de premievervaldatum mee. Indien op de premievervaldatum geen overeenstemming is bereikt 
over de nieuwe pre mies, geldt de verzekering op die datum als opgezegd, zodat - behoudens nadere regeling - 
de verzekering eindigt 30 dagen na de premievervaldatum te 24.00 uur. 

 
Artikel 33  Premie- en schadebetalingsverkeer. 

 
1. Begripsomschrijvingen 
1.1 Onder "premie" wordt voor de toepassing van deze clausule mede verstaan de met de verzekering verband 
houdende overige verschuldigde bedragen. 
1.2. Onder "verzekerde" wordt voor de toepassing van deze clausule mede verstaan verzekeringnemer 

alsmede ieder ander die de premie verschuldigd is. 

 
2. Premie 
2.1. De makelaar, neemt op zich de premie als eigen schuld aan de verzekeraars te zullen voldoen op het 
moment dat deze krachtens de verzekeringsovereenkomst verschuldigd wordt door de verzekerde. Tenzij 
uitdrukkelijk anders is of wordt overeengekomen zal betaling van de premie door De makelaar plaatsvinden door 
creditering van verzekeraars in rekening-courant voor de krachtens de verzekeringsovereenkomst door de 
verzekerde verschuldigde premie, op welk moment de verzekerde jegens verzekeraars z a l   zijn gekweten. 
2.2. Verzekerde is gehouden de premie aan De makelaar te vergoeden. Ingeval de verzekering via een tweede 
tussen persoon is gesloten en de verzekerde aan deze tweede tussenpersoon heeft betaald, is de verzekerde 
door deze betaling tegenover De makelaar eerst gekweten, wanneer deze tweede tussenpersoon aan De 
makelaar de premie heeft vergoed. 
2.3. Onverminderd de aansprakelijkheid van verzekerde tot betaling van de verschuldigde premie aan De 
makelaar, 
zal de verzekering slechts van kracht zijn voor de termijn waarvoor de premie aan De makelaar  is betaald 
alsmede voor de termijn, waarvoor De makelaar verzekerde krediet heeft verleend. Verzekerde zal bij de 
interpretatie hiervan geacht worden krediet te hebben gehad, tenzij hem dit schriftelijk is opgezegd. 
2.4. Door het tot stand komen van de verzekering is De makelaar door verzekerden onherroepelijk gemachtigd 
verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen  uit de verzekeringsovereenkomst te ontstaan  indien de verzekerde 
of, ingeval de verzekering via een tweede tussenpersoon is gesloten, deze tweede tussenpersoon nalaat de premie 
aan De makelaar te voldoen. 
De makelaar zal verzekeraars niet van hun verplichtingen ontstaan zonder verzekerden vooraf schriftelijk van zijn 
voornemen in kennis te hebben gesteld. 

 
3. Schade-uitkeringen en premierestituties 
3.1. Tenzij de rechthebbende  anders wenst en dit vooraf schriftelijk aan verzekeraars heeft medegedeeld zal De 
makelaar verzekeraars in rekening-courant  voor de verschuldigde schade-uitkeringen  en premierestituties 
debiteren. Verzekeraars zullen daardoor zijn gekweten zodra de schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn 
ontvangen, respectievelijk met hem zal zijn verrekend in overeenstemming met de wet, dan wei met een tussen 
hem en De make laar bestaande regeling. 



 

 
 
 
 
 

Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan De makelaar en deze in gebreke blijft om deze 
aan de rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraars de schadepenningen van De makelaar 
terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden aangesproken door de rechthebbende. 

Indien De makelaar de van de verzekeraars ontvangen schadepenningen heeft doorbetaald aan de tweede 
tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor doorbetaling zorg te dragen, zal De makelaar de 
schadepenningen van de tweede tussenpersoon kunnen terugvorderen  indien bij hetzij door de rechthebbende 
wordt aangesproken tot rechtstreekse betaling, hetzij de verzekeraars die schadepenningen  van De makelaar  
terugvorderen, zoals in dit lid voorzien. 

 
3.2. De makelaar zal de schade-uitkeringen en premierestituties aan de rechthebbende afdragen De makelaar is 
evenwel tot niet meer gehouden dan tot betaling van bet saldo dat resteert na verrekening van deze schade 
uitkeringen en premierestituties met en tijde van het ontstaan van de afdracht verplichting al dan niet opeisbare 
doch reeds vaststaande vorderingen op verzekerden  uit hoofde van welke verzekering ook. Deze verrekening 
zal evenwel niet plaatsvinden bij verzekeringen die aan order of toonder zijn gesteld, tenzij de verzekeringnemer  
tot de uitkering is gerechtigd en bij verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen. Indien op het recht op uitkering 
een pandrecht rust als bedoeld in art. 3:229BW, ofwel een voorrecht als bedoeld in  Art 3:283BW, alsook in geval 
van een onverplichte verzekering tegen aansprakelijkheid, zal de verrekening zich niet verder uitstrekken dan tot  
hetgeen de verzekering nemer verschuldigd is ter zake van de verzekering waarop de uitkering wordt gedaan. 

 
Artikel 34  Mededelingen. 

 
Verzekeraars en verzekerde(n) kunnen alle voor elkaar bestemde mededelingen rechtsgeldig aan De makelaar 
doen. Alle mededelingen van De makelaar aan verzekerde(n) kunnen rechtsgeldig geschieden aan het laatste 
aan hem bekend gemaakte adres van de op bet polis blad vermelde verzekerde(n). 

 

 
Artikel 35 Prioriteit tussen de verschillende bepalingen. 

 
Bij tegenstrijdigheden in de tekst van de op de overeenkomst van toepassing zijnde bepalingen geldt de 

volgende prioriteitstelling: 

 
Teksten op bet polisblad prevaleren hoven andere Algemene 
voorwaarden. Clausules prevaleren hoven Algemene voorwaarden. 

 
Tegenstrijdigheden in bepalingen van gelijke rangorde zullen nimmer ten nadele  van de verzekerde worden 
uitgelegd. 

 
Artikel 36  Fouten/verzuimen. 

 
Fouten en verzuimen, mits te goeder trouw begaan door verzekerden, beïnvloeden  de rechten van verzekerden 
niet, mits zonder de fout en bet verzuim dekking onder deze polis zou hebben bestaan. De fout of het verzuim 
dient te worden hersteld, zodra bet wordt ontdekt. 

 
Artikel 37  Volgplicht. 

 
Verzekeraars verbinden zich terzake van wijzigingen van welke aard dan ook, alsmede ten aanzien van 
schaden, afmakingen, restituties enz. de beslissingen zoals deze worden genomen door de bovenstaande 
verzekeraar(s) en overeengekomen met De makelaar te volgen. Een verhoging van de verzekerde som en 'ex 
gratia'- betalingen behoeven echter goedkeuring van alle betrokken verzekeraars. 
 
Artikel 38  Toepasselijk recht. 

 
Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Artikel 39 Jurisdictie. 
 

Partijen zullen zich inspannen om eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst in der minne te 
regelen. Mocht een minnelijke regeling niet mogelijk blijken dan zullen geschillen worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Rotterdam of Amsterdam, onverlet bet recht van partijen om een andere vorm van geschillen 
beslechting overeen te komen. 
Verzekerde zal in geval het geschil aan de rechter wordt voorgelegd domicilie kiezen ten kantore van De makelaar 
te Rotterdam of Amsterdam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


