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De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afzonderlijke modules. In de toepasselijke afzonderlijke modules kan 
worden afgeweken van deze algemene voorwaarden. 

Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek (BW), indien 
en voor zover de door verzekerde of een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraar(s) respectievelijk 
een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van 
de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de verzekerde respectievelijk derde was ontstaan dan wel naar de normale 
loop van omstandigheden nog zou ontstaan. Het enige gevolg van het ontbreken van onzekerheid is dat de betreffende schade 
niet is gedekt, echter de verzekering blijft onverminderd van kracht. Het bepaalde in artikel 7:928 lid 2 BW is niet van toepassing 
op de mededelingsplicht van verzekeringnemer bij het sluiten van de onderhavige verzekering. 

Artikel 1 

Begripsomschrijving 

1.1 

Verzekeringnemer 

Verzekeringnemer is diegene, die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en de premies en onkosten is 
verschuldigd. 

1.2 

Verzekeraars 

Verzekeraars zijn diegenen, die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor het door of namens hem 
getekende aandeel. 

1.3 

De makelaar 

Onder de makelaar wordt verstaan het onderdeel van de makelaar dat heeft bemiddeld bij de totstandkoming van 
deze verzekering. 

1.4 

Bereddingskosten 

Onder bereddingskosten worden verstaan de kosten en alle op geld waardeerbare opofferingen die zijn verbonden 
aan de in artikel 7:957 BW genoemde maatregelen die door of namens verzekerde(n) zijn genomen. 

1.5 

Gebeurtenis 

Een gebeurtenis is een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen ten gevolge waarvan schade 
(als door de verzekering gedekt) is ontstaan. 

1.6 

Aanspraak 

Een tegen verzekerde ingestelde aanspraak tot vergoeding van schade, voortvloeiend uit een handelen of nalaten. 
Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, worden als één aanspraak beschouwd als deze met 
elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, of uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien of uit een 
opeenvolgend handelen of nalaten met dezelfde oorzaak voortvloeien en worden geacht bij MS Amlin te zijn 
aangemeld ten tijde dat de eerste aanspraak is aangemeld. 

1.7 

Omstandigheden 

Eén of meer feiten waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden afgeleid. Als zodanig worden 
beschouwd feiten ten aanzien waarvan verzekerde concreet kan meedelen uit welk handelen of nalaten de 
aanspraak kan voortvloeien en van wie de aanspraak kan worden verwacht. 

1.8 

Premier risque 

Onder premier risque wordt verstaan het bedrag dat in geval van schade of verlies maximaal zal worden vergoed, 
ongeacht de werkelijke waarde van de verzekerde zaken. Indien een eigen risico van toepassing is, wordt het 
schadebedrag dat na aftrek van het toepasselijke eigen risico resteert vergoed tot maximaal het premier risque 
bedrag. Er zal geen sprake zijn van onderverzekering. 

Artikel 2 

Duur en beëindiging 

2.1 
Wanneer de verzekering voor een bepaalde periode is gesloten, loopt zij aan het einde van die periode automatisch 
en stilzwijgend af, tenzij partijen anders beslissen. 

2.2 
Wanneer de verzekering met het beding van stilzwijgende verlenging is gesloten, wordt zij automatisch en 
stilzwijgend conform het polisblad verlengd, tenzij opzegging heeft plaatsgevonden conform artikel 2.3 of artikel 2.4. 

2.3 
Verzekeraars zijn bevoegd de verzekering per contract vervaldag schriftelijk op te zeggen, mits daarbij een 
opzegtermijn van 2 maanden in acht wordt genomen. 
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2.4 
Verzekeringnemer is bevoegd de verzekering per contract vervaldag schriftelijk op te zeggen, mits daarbij een 
opzegtermijn van 2 maanden in acht wordt genomen. 

2.5 
Verzekeringnemer is bevoegd, wanneer hij de uitoefening van het verzekerde beroep / bedrijf voorgoed heeft 
gestaakt, de verzekering tussentijds schriftelijk op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. 

2.6 
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering zullen verzekeraars pro rata restitutie verlenen van de premie over 
het niet verstreken gedeelte van de verzekeringstermijn, waar nodig met inachtneming van naverrekening conform 
artikel 4. 

Artikel 3 

Betalingsverkeer 

3.1 Premies en overige verschuldigde bedragen 

3.1.1 
De makelaar heeft zich tegenover verzekeraars tot betaling van de verschuldigde premies en overige door de 
verzekeringnemer verschuldigde bedragen (hierna tezamen te noemen: premies) als eigen schuld verbonden en 
wordt deswege in rekening-courant belast voor de verschuldigde premies. 

3.1.2 

Verzekeringnemer is gehouden de premies aan de makelaar te voldoen. In geval de verzekering via een tweede 
tussenpersoon is gesloten en de verzekeringnemer aan deze heeft betaald, is de verzekeringnemer door deze 
betaling tegenover de makelaar eerst wettig gekweten, wanneer de tweede tussenpersoon aan de makelaar de 
premies heeft afgedragen. 

3.1.3 
De verzekeringnemer is tegenover verzekeraars wettig gekweten voor zover hij de premies aan de makelaar heeft 
voldaan. 

3.1.4 
De in artikel 3.1.1 bedoelde verplichting van de makelaar tot betaling van premies als eigen schuld bestaat niet ten 
aanzien van de premies die de verzekeringnemer verschuldigd wordt na het moment waarop de makelaar aan de 
verzekeraars heeft medegedeeld dat zij het krediet aan de verzekeringnemer heeft opgezegd. 

3.2 Schadepenningen en premierestituties 

3.2.1 
Verzekeraars crediteren de makelaar in rekening-courant voor de door verzekeraars verschuldigde schadepenningen 
en premierestituties. 

3.2.2 

De makelaar zal de schadepenningen en premierestituties aan de rechthebbende(n) afdragen. Ter zake van deze 
afdracht is de makelaar tot niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat resteert na verrekening van deze 
schadepenningen en premierestituties met ten tijde van het ontstaan van de afdracht verplichting al of niet opeisbare 
vorderingen uit hoofde van welke verzekering ook. Deze verrekening vindt van rechtswege plaats. 

3.2.3 
Verzekeraars zullen door de betaling van de makelaar aan de rechthebbende zijn gekweten, zodra de schade 
uitkering door de rechthebbende zal zijn ontvangen, respectievelijk met hem zal zijn verrekend in overeenstemming 
met de wet dan wel een tussen hem en de makelaar bestaande regeling. 

3.2.4 
Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan de makelaar en de makelaar in gebreke blijft om 
deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraars de schadepenningen en premierestituties van de 
makelaar terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden aangesproken door de rechthebbende.  

3.2.5 

Indien de makelaar de van verzekeraars ontvangen schadepenningen en premierestituties heeft doorbetaald aan de 
tweede tussenpersoon, maar deze Iaatste in gebreke blijft voor doorbetaling zorg te dragen, zal de makelaar de 
schadepenningen en premierestituties van de tweede tussenpersoon kunnen terugvorderen indien de makelaar:  

• door de rechthebbende wordt aangesproken tot rechtstreekse betaling, hetzij  

• de verzekeraars die schadepenningen en premierestituties van de makelaar terugvorderen, zoals in dit artikel 
voorzien. 

3.3 

Betaling en krediet 
Onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van de verschuldigde premies aan de makelaar zal 
deze verzekering enkel van kracht zijn voor de termijn waarvoor de premies aan de makelaar zijn betaald c.q. voor 
de termijn waarvoor de makelaar verzekeringnemer krediet heeft verleend. Verzekeringnemer zal bij de interpretatie 
hiervan worden geacht krediet te hebben gehad tenzij hem dit uitdrukkelijk is opgezegd. 
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3.4 

Tussentijdse beëindiging bij niet betaling 
Door het aangaan van de verzekering machtigt de verzekeringnemer de makelaar onherroepelijk om verzekeraars 
tussentijds van hun verplichtingen uit hoofde van deze verzekering te ontslaan, indien de verzekeringnemer of de 
tweede tussenpersoon, ingeval deze verzekering via deze tweede tussenpersoon is gesloten, nalaat de 
verschuldigde premies aan de makelaar te voldoen. De makelaar zal verzekeraars niet van hun verplichting ontslaan 
zonder verzekeringnemer van te voren van haar voornemen in kennis te hebben gesteld en hem tot betaling van de 
verschuldigde premies te hebben aangemaand. 

3.5 
Verruiming begrip verzekeringnemer 
Indien een ander dan de verzekeringnemer de premies is verschuldigd, wordt die ander voor de toepassing van 
artikel 3.1 tot en met artikel 3.4 ook als verzekeringnemer beschouwd. 

Artikel 4 

Premieverrekening 

 

Aan het einde van ieder verzekeringsjaar zal, indien er een voorschotpremie is betaald, door de verzekeringnemer 
een opgave worden verstrekt van de definitieve omzet over dat verzekeringsjaar, waarna de over die termijn definitief 
verschuldigde premie zal worden vastgesteld. Is de definitieve premie lager dan de voorschotpremie, dan zal het 
verschil door verzekeraars worden gerestitueerd, met inachtneming evenwel van de eventueel bedongen 
minimumpremie. Is de definitieve premie hoger dan de voorschotpremie, dan wordt het meerdere alsnog aan de 
verzekeringnemer in rekening gebracht. Indien verzekeringnemer geen opgave verstrekt van de hierboven 
genoemde definitieve gegevens, hebben verzekeraars het recht de definitieve premie te berekenen over 125% van 
de laatst bekende omzet. 

Artikel 5 

Mededelingen 

5.1 
Alle mededelingen die verzekerde(n) en verzekeraars aan elkaar dienen of wensen te doen, gelden eveneens als 
gedaan zodra deze ter kennis van de makelaar zijn gebracht. 

5.2 
Mededelingen aan verzekeringnemer kunnen door de makelaar rechtsgeldig worden gedaan aan het bij haar Iaatst 
bekende adres van verzekeringnemer. 

5.3 
Alle mededelingen die een benadeelde in het kader van artikel 7:954 BW (directe actie) en verzekeraars aan elkaar 
dienen of wensen te doen, gelden eveneens als gedaan zodra deze ter kennis van de makelaar zijn gebracht. 

Artikel 6 

Toepasselijk recht en geschillen 

6.1 
Beslechting van geschillen voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Nederlandse 
recht en de in de Nederlandse verzekeringspraktijk geldende gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

6.2 
Geschillen betreffende deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter 
in Rotterdam. 

6.3 
De verzekeringnemer kiest bij deze domicilie ten kantore van de makelaar. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van 
geschillen als omschreven in artikel 6.4. 

6.4 
Bij geschillen over de betaling van premies en overige verschuldigde bedragen heeft de makelaar het recht die te 
onderwerpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter conform het in artikel 6.2 bepaalde. 
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Artikel 7 

Schaderegelingscourtage 

 

De verzekering dekt de schaderegelingscourtage (zo nodig) boven het verzekerd bedrag. Onder 
schaderegelingscourtage wordt verstaan het bedrag (tot maximaal 1% van de aan verzekerde en/of andere 
belanghebbende(n) uit te keren vergoeding van schade en kosten) dat bij uitkering door de makelaars bij verzekerde 
in rekening wordt gebracht. Deze schaderegelingscourtage is met betrekking tot de module aansprakelijkheid (AL 20-
001/1) enkel voor logistieke aansprakelijkheid van toepassing. 

Artikel 8 

Bovenstaande verzekeraars te volgen 

 

Indien meer dan twee verzekeraars op deze verzekering zijn betrokken, zullen andere voorwaarden en premies dan 
die in deze polis vermeld slechts met de twee bovenstaande verzekeraars behoeven te worden overeengekomen en 
alle schaden zullen eveneens slechts door hen behoeven te worden behandeld en afgewikkeld. De overige 
verzekeraars zullen die twee verzekeraars daarbij in alle opzichten volgen, echter niet in het geval dat een schade 
coulance halve wordt vergoed. Een verhoging van de in deze polis vermelde verzekerd(e) bedrag(en) zal echter de 
goedkeuring van alle verzekeraars behoeven. 

Artikel 9 

Oversluiting 

 

Indien gedurende de looptijd van deze verzekering een door of voor verzekeraar geaccepteerd aandeel geheel of 
gedeeltelijk wordt overgesloten naar (een) andere verzekeraar(s), gebeurt dit op dezelfde voorwaarden en volgens 
dezelfde afspraken zoals deze gelden op de dag van oversluiting. De overnemende verzekeraar(s) doen hiermede 
afstand van het recht zich ten aanzien van de oversluiting te beroepen op de artikelen 7:928 tot en met 7:931 BW. 
Voor zover echter de oorspronkelijk op deze verzekering betrokken verzekeraars een beroep hebben / hadden op de 
artikelen 7:928 tot en met 7:931 BW gaat dit recht onverminderd op de overnemende verzekeraar(s) over. 

Artikel 10 

Cumulatie eigen risico 

 
Indien meerdere eigen risico’s binnen eenzelfde module dan wel tussen verschillende modules onderling van 
toepassing zijn, zullen deze niet cumuleren en zal er per gebeurtenis dan wel aanspraak nimmer meer dan eenmaal 
het (hoogste van toepassing zijnde) eigen risico in mindering worden gebracht. 

Artikel 11 

Mededelingsplicht risicoverzwaring 

  

11.1 

Verzekeringnemer en/of verzekerde dient aan verzekeraar(s), zodra hij daarvan op de hoogte is of behoort te zijn, 
mededeling te doen van verzwaring of uitbreiding van het risico zoals omschreven op het polisblad, evenals van een 
wijziging en/of uitbreiding van zijn verzekerde bedrijfsactiviteiten, waarop met verzekeraar(s) opnieuw premie en/of 
voorwaarden overeengekomen dient te worden.  

11.2 
Mocht zich een schade voordoen in verband met een niet of niet tijdig gedane of onjuiste mededeling met betrekking 
tot verzwaring van en/of uitbreiding van het risico en wijziging en/of uitbreiding van verzekerde bedrijfsactiviteiten, 
dan bestaat alleen recht op uitkering overeenkomstig het bepaalde in de leden 3 tot en met 6 van deze bepaling. 

11.3 
Laat verzekeringnemer en/of verzekerde na (tijdig) mededeling te doen of doet hij onjuiste mededeling van het 
bepaalde in lid 1, en doet zich een schade voor, dan vindt de uitkering onverkort plaats indien de niet (tijdig) of onjuist 
medegedeelde feiten niet van belang zijn voor de beoordeling van het zich verwezenlijkte risico.  
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11.4 

Indien de niet, niet tijdig of onjuist medegedeelde feiten als bedoeld in lid 1 wel van belang zijn voor de beoordeling 
van het zich verwezenlijkte risico, en verzekeraar(s) bij kennis van de werkelijke situatie een hogere premie zouden 
hebben bedongen, en/of de verzekering tot een lager bedrag zou hebben gesloten, wordt de uitkering verminderd 
naar evenredigheid van hetgeen de premie meer en/of het verzekerd bedrag minder zou hebben bedragen. 
Zou(den) verzekeraar(s) bij kennis van de werkelijke situatie andere voorwaarden hebben gesteld, dan is slechts 
een uitkering verschuldigd als ware deze voorwaarden in de overeenkomst opgenomen. 

11.5 
Geen uitkering is door verzekeraar(s) verschuldigd indien deze bij kennis van de werkelijke situatie geen 
verzekering zou hebben gesloten. 

11.6 
Geen uitkering is door verzekeraar(s) verschuldigd aan de verzekeringnemer of verzekerde(n) indien de 
verzekeringnemer heeft gehandeld met het opzet de verzekeraar(s) te misleiden. 

11.7 
Wanneer het gewijzigde risico juist en tijdig is medegedeeld, loopt de dekking voor dit risico op de bestaande 
voorwaarden door totdat met verzekeraar(s) gewijzigde premie en/of voorwaarden is/zijn overeengekomen. 

Artikel 12 

Cautie 

 

Wanneer wegens schade in de zin van deze verzekering een cautie moet worden gesteld, om een dreigend 
bewarend beslag af te wenden of een dergelijk beslag op te heffen, zullen verzekeraars die cautie stellen en een 
garantie afgeven op basis van het laatst gehanteerde Rotterdams Garantieformulier dan wel een vergelijkbaar / 
gangbaar garantieformulier tot maximaal het verzekerde bedrag van de van toepassing zijnde module. Verzekeraars 
vergoeden eveneens de aan de cautie verbonden kosten van rechtsbijstand. 

Artikel 13 

Andere verzekeringen 

13.1 Afwijkend van het bepaalde in artikel 7:961 BW geldt het volgende: 

13.2 

Wanneer blijkt, dat een door deze verzekering gedekte schade eveneens op (een) andere polis(sen), aI dan niet van 
oudere datum, is gedekt of daarop zou zijn gedekt wanneer deze polis(sen) niet zou hebben bestaan, loopt deze 
verzekering als excedent van de andere polis(sen) respectievelijk als verschil in voorwaarden, een en ander met in 
achtneming van het bepaalde in artikel 13.3. 

13.3 

Wanneer in die andere polis(sen) een bepaling als in artikel 13.2 of van gelijke strekking voorkomt of wanneer de 
regeling van een schade op die andere polis(sen) geen of gedeeltelijke uitkering plaatsvindt of wanneer verzekerde 
om andere redenen op deze polis wenst te reclameren, zullen verzekeraars de schade behandelen en een 
verzekerde schade betalen, gelijk aan het bedrag dat onder deze polis zou zijn betaald, wanneer die andere 
polis(sen) niet zou(den) hebben bestaan, waartegenover verzekerde zijn vordering op de verzekeraars van die 
andere polis(sen) tot het beloop van het aldus betaalde zal cederen, zulks met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 13.4. Dit geldt eveneens in geval verzekeraars een schade onverplicht hebben vergoed. 

13.4 
De in artikel 13.3 bedoelde cessie zal plaatsvinden voor dat gedeelte van het door verzekeraars betaalde bedrag dat 
zij betaald hebben boven hetgeen zij verschuldigd zouden zijn wanneer artikel 13.3 niet zou zijn opgenomen, welk 
gedeelte zal gelden als koopprijs voor de gecedeerde vordering. 

13.5 
Het van toepassing zijnde eigen risico of franchise op een elders lopende verzekering als genoemd in artikel 13.2 is 
niet onder deze verzekering gedekt. 

Artikel 14 

Verjaring 

14.1 
Een rechtsvordering tegen de verzekeraar(s) 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. 

14.2 
De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een 
nieuwe verjaringstermijn van drie jaren begint te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de 
verzekeraar(s) hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig heeft medegedeeld de aanspraak af te wijzen. 
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14.3 

Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de verjaring in afwijking van lid 2, eerste zin, gestuit door iedere 
onderhandeling tussen de verzekeraar(s) en de tot uitkering gerechtigde of de benadeelde. In dat geval begint een 
nieuwe verjaringstermijn van drie jaren te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de 
verzekeraar(s) hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig aan degene met wie hij onderhandelt en, indien 
deze een ander is, aan de tot uitkering gerechtigde heeft medegedeeld dat hij de onderhandelingen afbreekt. 

Artikel 15 

Samenvatting NHT – Terrorismedekking (versie 1 januari 2007) 

Het clausuleblad Terrorismedekking de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV, (hierna: NHT- 
dekking) is van toepassing indien en voor zover de betrokken verzekeraars aangesloten zijn bij de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV. 

Op verzoek verstrekt de makelaar een exemplaar van dit clausuleblad. De tekst ervan kan ook via de website 
www.Terrorismeverzekerd.nl worden geraadpleegd. Hierna volgt een samenvatting van de NHT-dekking. In geval van discussie 
over deze samenvatting gaat het clausuleblad “Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschaden NV” voor. 

1 

Omvang van de NHT-dekking 

Indien en voor zover, met inachtneming van onderstaande begripsomschrijvingen, 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 dan wel handelingen of gedragingen ter 
voorbereiding hiervan (hierna aangeduid met “terrorismerisico”), geldt voor de in Nederland gelegen risico’s 
(vastgesteld op basis van artikel 1: onder “staat waar het risico is gelegen” van de Wet op het financieel toezicht) die 
zijn ondergebracht bij verzekeraars die zijn aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschaden NV (NHT) het gestelde in de leden 2 en 3. 

2 Begripsomschrijvingen 

2.1 

Terrorisme 

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en 
oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks is beraamd en/of 
uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 

2.2 

Kwaadwillige besmetting 

Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die letsel en/of aantasting van de gezondheid of dood tot 
gevolg kunnen hebben, en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen 
kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk 
om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 

2.3 

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. 

3 Bijzondere regeling bij vergoeding van terrorismeschade 

3.1 

Beperkte schadevergoeding 

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 verzekeraars conform het van toepassing zijnde Protocol 
Afwikkeling Claims ontvangt van de NHT. De NHT beslist of de ingediende aanspraak kan worden aangemerkt als 
een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico. Eerst nadat de NHT dit besluit heeft genomen en heeft 
medegedeeld welk bedrag zal worden uitgekeerd, kan verzekerde hierop aanspraak maken. 

3.2 

Maximale uitkering per locatie 

Als de verzekering betrekking heeft op schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dan wel op de 
daaruit voortvloeiende schade, geldt dat door de NHT per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar 
maximaal 75 miljoen euro zal worden uitgekeerd, tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor toepassing 
hiervan geldt dat rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2.24b 
van het Burgerlijk Wetboek, tezamen worden aangemerkt als één verzekeringnemer. Onder verzekerde locatie 
worden in dit verband verstaan alle op het risicoadres aanwezige verzekerde objecten van verzekeringnemer, 
alsmede de daarbuiten gelegen door hem verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar 
gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. 
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Artikel 16 

Uitsluitingen 

16.1 

Opzet 

Aanvullend op het bepaalde in artikel 7:952 BW is uitgesloten de aansprakelijkheid voor door de tot 
schadevergoeding aangesproken verzekerde met opzet of met diens uitdrukkelijk goedvinden veroorzaakte schade 
(hierna te noemen opzet). Bij rechtspersonen zal slechts het opzet van een bestuurder in de zin van Boek 2 BW of 
een analoge buitenlandse wet bij de toepassing van deze uitsluiting worden beschouwd als opzet van de 
rechtspersoon; bij maatschappen, vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen alleen het 
opzet van een beherend vennoot. 

16.2 Atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens 

16.2.1 Uitgesloten is schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit: 

16.2.2 

Atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreacties 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. Voor zover 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: 

16.2.3 Een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen. 

16.3 

Uitsluiting in verband met sancties en/of handelsbeperkingen 

De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit 
een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om 
krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren. 

16.4 Terrorisme – uitsluiting (versie 1 januari 2007) 

16.4.1 

Toepasselijkheid uitsluiting 

De onderstaande terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor zover: 

> er sprake is van andere dan in Nederland gelegen risico’s, vastgesteld op basis van artikel 1:1 onder “staat waar 
het risico is gelegen” van de Wet op het financieel toezicht, en/of 

> de verzekering is ondergebracht bij verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV, zoals aangegeven op het polisblad. 

16.4.2 

Uitsluiting 

De verzekering geeft geen dekking 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. 

16.4.3 Begripsomschrijvingen 

16.4.3.1 

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 ten gevolge 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. 
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16.4.3.2 

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 ten 
gevolge 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. 

16.4.3.3 

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. 

 

 


