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Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in art. 7:925 Burgerlijk
Wetboek (BW), indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het
gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker
was dat daaruit voor verzekerde schade 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; de verzekering blijft onverminderd van kracht.
Het bepaalde in art. 7:928 lid 2 BW is niet van toepassing op de mededelingsplicht van verzekeringnemer bij
het sluiten van de onderhavige verzekering.
ALGEMENE VOORWAARDEN
1
1.1

Begripsomschrijvingen
Verzekeringnemer
Verzekeringnemer is diegene, die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en de premies
en kosten 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

Verzekerde
Verzekerde is ieder van diegenen, die als zodanig in de polis zijn aangeduid.

1.4

Aon
Aon is het onderdeel van de Aon organisatie dat heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de
verzekering en/of betrokken is bij de uitvoering van deze overeenkomst.

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.
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Ontlening van rechten
Anderen dan verzekeringnemer kunnen slechts rechten aan de polis ontlenen door een daartoe
strekkende schriftelijke verklaring, door verzekeringnemer tegenover verzekeraars afgelegd.

3
3.1

Acceptatie via gevolmachtigden
Voor zover acceptatie via gevolmachtigden heeft plaatsgevonden, verklaren deze dat zij hebben
getekend voor de verzekeraars en de voor deze geaccepteerde aandelen, zoals die zijn vermeld
en gespecificeerd in de door de gevolmachtigden bij de Coöperatieve Vereniging Nederlandse
Assurantie Beurs b.a. (CVNAB) gedeponeerde verdelingsopgaven.

3.2

Indien de betrokken verzekeraars en de voor deze geaccepteerde aandelen niet in de polis zijn
vermeld wordt desgevraagd door de in het eerste lid genoemde Coöperatieve Vereniging aan
belanghebbenden een opgave van die verzekeraars en hun aandelen verstrekt.

3.3

De belanghebbenden kunnen zich voor het verkrijgen van de in het tweede lid bedoelde
opgave eveneens tot Aon wenden.
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4
4.1

Duur en beëindiging
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.

4.2

Wanneer de verzekering met het beding van stilzwijgende verlenging is gesloten, wordt zij
automatisch en stilzwijgend overeenkomstig het polisblad verlengd, tenzij opzegging
heeftplaatsgevonden overeenkomstig art. 4.3 of 4.4.

4.3

Verzekeraars zijn bevoegd de verzekering per enige contractsvervaldag schriftelijk op te zeggen,
mits daarbij een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht wordt genomen.

4.4

Verzekeringnemer is bevoegd de verzekering per enige contractsvervaldag schriftelijk op te
zeggen, mits daarbij een opzegtermijn van tenminste 1maand in acht wordt genomen.

4.5

Verzekeringnemer is bevoegd, wanneer hij de uitoefening van zijn bedrijf voorgoed heeft gestaakt,
door schriftelijke kennisgeving de verzekering op te zeggen zonder inachtneming van een
opzeggingstermijn.
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Betalingsverkeer

5.1
5.1.1

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

5.1.2

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

5.1.3

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

5.1.4

De in art. 5.1.1 bedoelde verplichting van Aon tot betaling van premies als eigen schuld bestaat
niet ten aanzien van de premies die de verzekeringnemer verschuldigd wordt na het moment
waarop Aon aan de verzekeraars heeft meegedeeld dat zij het krediet aan de verzekeringnemer
heeft opgezegd.

5.2
5.2.1

Schadepenningen en premierestituties
Verzekeraars crediteren Aon in rekening-courant voor de door verzekeraars verschuldigde
schadepenningen en premierestituties.

5.2.2

Aon zal de schadepenningen en premierestituties aan de rechthebbende(n) afdragen; ter zake van
deze afdracht is Aon 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
afdrachtverplichting al of niet opeisbare vorderingen uit hoofde van welke verzekering ook. Deze
verrekening vindt van rechtswege plaats.

5.2.3

Verzekeraars zullen door de betaling van Aon 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 Aon bestaande regeling.

5.2.4

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

5.2.5

Indien Aon de van verzekeraars ontvangen schadepenningen en premierestituties heeft
doorbetaald aan de tweede tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor doorbetaling
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zorg te dragen, zal Aon de schadepenningen en premierestituties van de tweede tussenpersoon
kunnen terugvorderen indien Aon hetzij door de rechthebbende wordt aangesproken tot
rechtstreekse betaling, hetzij de verzekeraars die schadepenningen en premierestituties van Aon
terugvorderen, zoals in dit artikel voorzien.
5.3

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

5.4

Tussentijdse beëindiging bij niet-betaling
Door het aangaan van de verzekering machtigt de verzekeringnemer Aon 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 Aon te voldoen.
Aon zal verzekeraars niet van hun verplichting ontslaan zonder verzekeringnemer van te voren van
haar voornemen in kennis te hebben gesteld.

5.5

Verruiming begrip verzekeringnemer
Indien een ander dan de verzekeringnemer de premies is verschuldigd wordt die ander voor de
toepassing van art. 5.1 t/m 5.4 mede als verzekeringnemer beschouwd.
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Premieverrekening
Aan het einde van ieder verzekeringsjaar zal, indien er een voorschotpremie is betaald, door de
verzekeringnemer een opgave worden verstrekt van de definitieve gegevens 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.

7

Cautie
Indien wegens schade in de zin van de verzekering een cautie moet worden gesteld, zullen
verzekeraars die cautie stellen en de daaraan verbonden kosten voor hun rekening nemen.

8
8.1

Mededelingen
Alle mededelingen die verzekerde en verzekeraars aan elkaar dienen of wensen te doen gelden
eveneens als gedaan zodra deze ter kennis van Aon zijn gebracht.

8.2

Mededelingen aan verzekeringnemer kunnen door Aon rechtsgeldig worden gedaan aan het bij
haar laatst bekende adres van verzekeringnemer.

9

Geschillen
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt het volgende:

9.1

beslechting van geschillen voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan
het Nederlandse recht en de in de Nederlandse verzekeringspraktijk geldende gebruiken;

9.2

alle geschillen betreffende deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan de uitspraak van
de bevoegde rechter in de plaats van afgifte van de polis.
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BIJZONDERE VOORWAARDEN
10
10.1

Verzekerde zaken
De verzekering heeft betrekking op:

10.1.1

containers, trailers, aanhangers, tanks, wielonderstellen en soortgelijke objecten, alsmede de
daarbij behorende uitrusting en toebehoren welke tot het eigendom van de verzekeringnemer
behoren. De verzekerde zaken zijn op het polisblad genoemd, dan wel op een aan de polis
gehechte bijlage gespecificeerd;
later door verzekeringnemer aangeschafte zaken als in art. 10.1.1 omschreven, tegen pro rata
berekening van de premie.

10.1.2
10.2

Verzekeringnemer zal van tijdelijke of definitieve vervanging van
respectievelijk uitbreiding daarvan binnen redelijke tijd aan Aon kennisgeven.

11
11.1

Dekking
Omvang dekking
De verzekering dekt alle verliezen van en materiële schaden aan de verzekerde zaken door
onverschillig welke oorzaak ontstaan, met renunciatie aan art. 7:951 BW.

11.2

Verontreiniging
Met materiële schade wordt gelijkgesteld het verontreinigd of vuil worden van verzekerde
zaken als gevolg van een plotselinge onzekere gebeurtenis.

11.3

Inloop
Voorwaarde voor aanspraken onder de verzekering is, dat de schade zich tijdens de looptijd van
de verzekering manifesteert.

11.4
11.4.1

Extra kosten
In geval van een onder de verzekering gedekte schade zijn alle kosten die met de schade
verband houden of er het gevolg van zijn eveneens gedekt, zoals:
bijdragen in averij-grosse;
hulp- en berglonen, voor zover zij krachtens rechterlijk gewijsde of bij een door verzekeraars
goedgekeurde dading zijn vastgesteld;
opruimingskosten (waaronder de kosten van lichten, afbreken, wegruimen, afvoeren e.d.), indien
verzekerde op grond van de wet of overeenkomst tot opruiming is verplicht, alsmede in geval de
verzekerde het maken van de opruimingskosten redelijkerwijs nodig acht;
noodzakelijke kosten om toegang te verkrijgen tot (delen van) verzekerde zaken die schade
hebben geleden, zoals kosten van demonteren, wegruimen, afvoeren en opslaan van zowel
verzekerde als niet verzekerde zaken, alsmede de kosten van het later opnieuw aanvoeren,
aanbrengen, monteren en plaatsen daarvan;
door of namens verzekerde gemaakte kosten als bedoeld in art. 7:957 lid 2 BW.
Onder kosten als omschreven in art. 11.4.1 worden eveneens verstaan alle op geld
waardeerbare opofferingen.
Als basis voor de schadevergoeding gelden de kosten die met de schaderegelaar(s) zijn
overeengekomen of, bij het ontbreken daarvan, de kosten die door verzekerde worden aangetoond
of aannemelijk worden gemaakt.
De kosten in art. 11.4.1.1 t/m 11.4.1.4 worden zo nodig boven het verzekerd bedrag tot ten
hoogste het verzekerd bedrag voor de verzekerde zaak vergoed.
De limitering in art. 11.4.4 geldt niet in geval van kosten als bedoeld in art. 11.4.1.5.

11.4.1.1
11.4.1.2
11.4.1.3

11.4.1.4

11.4.1.5
11.4.2
11.4.3

11.4.4
11.4.5
11.5

verzekerde

zaken

Dekkingsgebied
Indien als dekkingsgebied wordt genoemd "Europa", wordt daaronder verstaan "Europa met
eilanden", ook tijdens vervoer over zee, onverschillig hoe en waar.
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11.6

Uitbreiding dekkingsgebied
De verzekering dekt, tegen een nader overeen te komen extra-premie, overschrijding van het op
het polisblad genoemde dekkingsgebied, mits verzekerde hiervan vooraf aan Aon kennis geeft.

12

Uitsluitingen
Van deze verzekering is uitgesloten:

12.1

schade aan binnen- en buitenbanden van verzekerde zaken, anders dan door diefstal of een
poging daartoe, vermissing of verduistering, tenzij er sprake is van een gebeurtenis waarbij de
verzekerde zaak zelf eveneens is beschadigd;

12.2

schade als gevolg van onvoldoende of het geheel niet plegen van onderhoud, alsmede schade
ontstaan of verergerd doordat verzekerde verzuimd heeft een schade te (laten) repareren of verlies
ongedaan te (laten) maken;

12.3

schade die het beoogde of zekere gevolg is van het handelen of nalaten van verzekeringnemer of
die is veroorzaakt met zijn uitdrukkelijk goedvinden (hierna te noemen opzet), dan wel schade
veroorzaakt met het opzet van de verzekerde te wiens laste de schade komt, dit in afwijking van
het bepaalde in art. 7:952 BW. Bij rechtspersonen wordt slechts het opzet van de bestuurder in de
zin van Boek 2 BW of een analoge buitenlandse wet uitgesloten. Bij vennootschappen onder firma
of commanditaire vennootschappen wordt alleen het opzet van een beherend vennoot uitgesloten.

12.4
12.4.1
12.4.2
12.4.3
12.4.4

schade veroorzaakt door of als gevolg van:
gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van werknemers en arbeidsonlusten;
gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen;
oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden;
oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie en opstand (oproer,
opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden te boven gaand);
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 hogerhand;

12.4.5
12.4.6
12.5

bedrijfsschaden, ook indien deze schaden het gevolg zijn van een door de verzekering
gedekte schade.
Indien de verzekerde echter een door de verzekering gedekte schade herstelt, of verloren gegane
delen vervangt, kan in de prijs voor dat herstel of die vervanging een redelijke opslag voor winst en
algemene kosten worden opgenomen. Wat in dit verband redelijk is, zal in geval van schade van
geval tot geval worden beoordeeld;

12.6

kosten van vervanging van onderdelen, alsmede de daarop betrekking hebbende kosten van
montage en demontage, die uitsluitend en alleen vervangen moeten worden wegens roest,
oxidatie, corrosie e.d. of wegens normale slijtage.

12.7
12.7.1

Uitsluiting voor schade door kernreacties
De verzekering geeft geen dekking indien de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of
voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
De uitsluiting onder art. 12.7.1 geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radio-actieve
nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om
gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke,
onderwijskundige, of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid
afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het
zich ontdoen van radio-actieve stoffen.
Onder "kerninstallatie" wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip.
Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk
is, vindt art. 12.7.2 geen toepassing.

12.7.2

12.7.3
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13
13.1
13.1.1

13.1.2

13.1.3
13.1.4

13.1.5

13.2
13.2.1

13.2.2

13.3

Schade
Verplichtingen van verzekerde
Onverminderd de verplichting in art. 7:957 lid 1 BW is verzekerde verplicht alle maatregelen te
treffen ter voorkoming of vermindering van verdere schade, verlies en/of kosten, welke hem door of
namens verzekeraars zullen worden voorgeschreven of toe te staan dat deze maatregelen door of
krachtens opdracht van verzekeraars door derden worden getroffen.
Verzekerde is verplicht om verzekeraars zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is in kennis te
stellen van iedere gebeurtenis waaruit voor verzekeraars een verplichting tot schadevergoeding
kan ontstaan.
Verzekerde is verplicht direct aangifte te doen bij de politie in geval van diefstal, vermissing,
verduistering of joyriding.
Verzekerde zal op verzoek van de schaderegelaar binnen redelijke termijn alle boeken,
aantekeningen, lijsten, facturen en andere bescheiden overleggen, welke voor de beoordeling van
de schade en/of kosten van enig belang kunnen zijn.
Verzekerde is aansprakelijk voor de schade welke verzekeraars lijden doordat verzekerde de
verplichtingen in art. 13.1.1 t/m 13.1.4 niet is nagekomen. Het recht van verzekerde op
schadevergoeding wordt hierdoor echter niet aangetast.
Schaderegeling
Tenzij verzekeraars en verzekerde onderling omtrent de grootte van het schadebedrag tot
overeenstemming komen, zal als uitsluitend bewijs van de grootte daarvan gelden een
begroting/beraming opgemaakt door twee schaderegelaars, van wie één door de verzekerde en de
andere door verzekeraars zal worden benoemd, tenzij is overeengekomen bedoelde
begroting/beraming aan één schaderegelaar op te dragen. Door medewerking aan het
voorafgaande worden verzekeraars niet geacht verplichting tot schadevergoeding te erkennen.
Bij nalatigheid om een schaderegelaar te benoemen zal de meest gerede partij de Voorzitter van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam mogen verzoeken een schaderegelaar te
benoemen, welke benoeming voor beide partijen bindend zal zijn. De partij van wie bedoeld
verzoek uitgaat zal daarvan direct de andere partij per aangetekende brief kennisgeven.
Afstand regres
Verzekeraars doen afstand van regres binnen de kring van de verzekerden, tenzij de veroorzaker
van de schade opzet of uitdrukkelijk goedvinden kan worden verweten.
De verzekeringnemer zal op verzoek van verzekeraars medewerking verlenen aan de uitoefening
van regres.

13.4

Basis van de schadevergoeding
Als waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis zal worden aangenomen de door verzekeringnemer
opgegeven waarde.

13.5
Omvang van de schadevergoeding
13.5.1 De verplichting van verzekeraars tot schadevergoeding omvat:
13.5.1.1 de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis van die zaken, die naar het oordeel van de
schaderegelaar(s) voor herstel vatbaar zijn, vermeerderd met een door de gebeurtenis
veroorzaakte en door het herstel niet opgeheven waardevermindering, dan wel;
13.5.1.2 de in art. 13.4 vermelde waarde c.q. kosten van die zaken die naar het oordeel van de
schaderegelaar(s) niet voor herstel vatbaar zijn.
13.5.2 Op het te vergoeden schadebedrag zal geen aftrek wegens veronderstelde verbetering van oud tot
nieuw plaatsvinden.
13.5.3 Verzekerde is niet verplicht tot herbouw, vervanging of herstel van beschadigde of vernielde zaken
over te gaan.
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13.6

Geen onderverzekering
De verzekering is niet onderworpen aan de regel van onderverzekering; aan het bepaalde in het
vijfde lid van art. 7:958 BW wordt derhalve gerenuncieerd.

13.7
13.7.1

Betaling van de schadevergoeding
Verzekeraars vergoeden de schade uiterlijk 4 weken na de definitieve vaststelling van het
schadebedrag.
Bij verschil van mening tussen verzekerde en verzekeraars over de omvang van het schadebedrag
zal het gedeelte van het schadebedrag waarover geen verschil van mening bestaat in ieder geval
binnen 4 weken door verzekeraars worden vergoed.
Dit bedrag zal op het definitieve schadebedrag in mindering worden gebracht.
In geval van diefstal, vermissing of verduistering wordt de schade na afloop van een termijn van 4
weken door verzekeraars vergoed.

13.7.2

13.7.3

14
14.1

Eigen risico
Het op het polisblad genoemde eigen risico geldt per gebeurtenis.

14.2

Indien meer verzekerde zaken tegelijkertijd door één en dezelfde gebeurtenis worden beschadigd
en/of verloren gaan, geldt het eigen risico voor die gebeurtenis slechts éénmaal.

14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.3.4

Het eigen risico is niet van toepassing in geval van:
vernietiging of totaal verlies;
schade door brand of ontploffing;
schade door vliegtuigen;
extra kosten zoals vermeld in art. 11.4.

15
15.1

Overige bepalingen
Overgang van belang
De dekking eindigt wanneer de verzekerde zaken verkocht of overgedragen worden.
Het bepaalde in art. 7:948 BW vindt geen toepassing.

15.2
15.2.1
15.2.2

Afmakingscourtage
Zo nodig boven het verzekerd bedrag dekt de verzekering mede afmakingscourtage.
Onder afmakingscourtage 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 Aon aan verzekerde in rekening wordt gebracht.

15.3

Premierestitutie
In geval van verkoop, ruil en elke andere eigendomsoverdracht, alsmede in geval van definitieve
buitenbedrijfstelling - al dan niet in verband met een door de verzekering gedekte schade - zal de
premie voor de verzekerde zaak pro rata worden gerestitueerd.

15.4

Verjaring
Wanneer vergoeding van een schade (of een deel ervan) door of namens verzekeraars wordt
afgewezen, verjaart de rechtsvordering van verzekerde op verzekeraars door verloop van 1 jaar te
rekenen vanaf de dag volgende op de datum van afwijzing.
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