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De module aansprakelijkheid moet te allen tijde gelezen worden samen met de voorwaarden:  
Algemene Voorwaarden Amlin Multi Line Insurance (AV 15-001/0) 
 

ARTIKEL 1 
Verzekerden 
  

1.1 Verzekerd zijn: 
1.1.1 de verzekeringnemer, waaronder mede te verstaan de bestuurders, vennoten en commissarissen; 
1.1.2 andere mede als verzekerde opgenomen natuurlijke of rechtspersonen, waaronder mede te verstaan de bestuurders, vennoten 

en commissarissen; 
1.1.3 personeelsverenigingen, pensioenfondsen en andere fondsen, instellingen en stichtingen in het kader van de verhoudingen 

tussen de verzekerden genoemd in art. 1.1.1 en art. 1.1.2 en hun ondergeschikten, tevens de bestuursleden daarvan 
handelende in die hoedanigheid; 

1.1.4 ondergeschikten van de verzekerden genoemd in de artikelen 1.1.1 tot en met 1.1.3 tevens andere niet zelfstandig een bedrijf 
uitoefenende personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, wanneer en voor zover het werkzaamheden betreft die zij 
voor die verzekerden hebben verricht; 

1.1.5 de huisgenoten en familieleden van de verzekerden genoemd in de artikelen 1.1.1 tot en met 1.1.4, wanneer en voor zover 
het werkzaamheden betreft die zij voor die verzekerden hebben verricht; 

1.1.6 de voormalige bestuurders, vennoten, commissarissen en ondergeschikten van de verzekerden genoemd in art. 1.1.1 en 
art. 1.1.2 wanneer en voor zover het werkzaamheden betreft die zij voor die verzekerden hebben verricht. 

  

1.2 De verzekerden worden ten opzichte van elkaar als derden beschouwd waarbij ten aanzien van zuivere vermogensschade als 
omschreven in art. 3.2 dit alleen geldt wanneer hieraan een aanspraak van een ander dan een van de verzekerden ten 
grondslag Iigt en wel tot ten hoogste het bedrag van de aan die ander te verlenen schadevergoeding. 

 

ARTIKEL 2 
Voorwaarden voor dekking 
  

2.1 Voorwaarde voor dekking is dat de aanspraken tot schadevergoeding tijdens de looptijd van de verzekering tegen 
verzekerde(n) worden ingesteld en bij verzekeraars zijn gemeld, waarbij omstandigheden, die tot dergelijke aanspraken 
kunnen leiden, die zich hebben voorgedaan voor ingang van de verzekering gemeld moeten zijn op het zgn. 
‘Omstandighedenformulier’ dat voorafgaand aan sluiting door verzekeringnemer ingevuld moet worden. 

  

2.2 Eveneens gedekt zijn aanspraken tot schadevergoeding die na de looptijd van de verzekering tegen verzekerde worden 
ingesteld met een maximum van 12 maanden, mits deze aanspraken voortvloeien uit omstandigheden die verzekerde tijdens 
de looptijd van de verzekering bij verzekeraars heeft gemeld. Voor de toepassing van het verzekerd bedrag en het eigen risico 
worden deze aanspraken geacht te zijn ingesteld op het moment van melding van omstandigheden bij verzekeraars. 

  

2.3 Aanspraken voortvloeiende uit een voorval of voortvloeien uit een tot een reeks met elkaar verband houdende voorvallen, 
worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht te zijn ingesteld op het moment van de eerste aanspraak uit de 
reeks. 

 

ARTIKEL 3 
Dekking 
  

3.1 Deze verzekering dekt het financieel nadeel van verzekerde, voortvloeiende uit de aansprakelijkheid van verzekerde, 
bestaande uit aan derden te verlenen vergoeding van schade, waarvoor verzekerde wordt aangesproken op grond van 
verdrag, wet of overeenkomst, vrijwaringverplichtingen daaronder begrepen. 

3.1.1 Dekking voor aanspraken waarvoor verzekerde niet de uiteindelijke aansprakelijke partij is bestaat alleen indien er sprake 
is van een onder de polis gedekte aansprakelijkheid van verzekerde, onder de voorwaarde dat verzekerde alles doet en 
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niets nalaat wat binnen haar mogelijkheden ligt om de schade te beperken. 
  

3.2 Onder schade wordt verstaan: 
3.2.1 letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet de dood tot gevolg hebbende, incluis alle op geld waardeerbare 

gevolgschade en smartengeld (hierna te noemen personenschade); 
3.2.2 beschadiging, vernietiging, verontreiniging, verlies of het vuil worden van zaken, of het zich daarop of daarin bevinden van 

vreemde stoffen, incluis alle op geld waardeerbare gevolgschade (hierna te noemen zaakschade); 
3.2.3 schade, anders dan personenschade of zaakschade (hierna te noemen zuivere vermogensschade). 

  

3.3 Aanspraken tot bijdrage in avarij-grosse, hulploon en eventuele “special compensation” worden gelijkgesteld met aanspraken 
tot schadevergoeding. 

  

3.4 De dekking inzake de artikelen 3.1 tot en met 3.3 geldt voor het verzekerde bedrag als vermeld op het polisblad of laatst 
afgegeven aanhangsel. 

  

3.5 Kosten. 
3.5.1 In aanvulling op art. 3.1 en voor zover de dekking hieruit niet reeds voortvloeit en verzekerde kan worden aangesproken in de 

zin van art. 3.1 dekt deze verzekering tevens: 
3.5.1.1 de kosten die door of namens de verzekerde worden gemaakt in verband met het bergen en/of opruimen en/of vernietigen 

van zaken van derden; 
3.5.1.2 de extra kosten die door of namens de verzekerde moeten worden gemaakt krachtens wettelijk voorschrift of op last van de 

overheid, dan wel vanwege noodzakelijke veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van verdere schade voortvloeiende uit het 
gedekte evenement; 

3.5.1.3 de extra kosten gemaakt door verzekerde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van door of onder 
verantwoordelijkheid van verzekerde niet naar behoren uitgevoerde werkzaamheden, dan wel tot enige andere prestatie die 
hiervoor in de plaats treedt; 

3.5.2 de dekking inzake de artikelen 3.5.1 tot en met 3.5.1.3 geldt voor de verzekerde bedragen als vermeld op het polisblad of 
laatst afgegeven aanhangsel. 

  

3.6 Artikel 7:611 BW 
3.6.1 In aanvulling op het bepaalde in art. 3.2 en in afwijking van het bepaalde onder het eerste gedachtestreepje van art. 8.10 dekt 

deze verzekering eveneens de door een ondergeschikte van verzekerde (waaronder mede wordt verstaan een andere niet 
zelfstandig een bedrijf uitoefenende natuurlijke persoon) geleden schade in verband met een van buiten komend, plotseling en 
rechtstreeks inwerkend geweld, als gevolg waarvan door de ondergeschikte zaakschade en/of personenschade wordt geleden 
en waarvoor de hiervoor genoemde verzekerde op grond van artikel 7:611 BW een behoorlijke verzekering (of vergoeding ten 
behoeve van een dergelijke verzekering) had dienen te verzorgen. 

3.6.1.1 De dekking geldt niet voor eventueel als verzekerde opgenomen opdrachtgevers van verzekerden en/of bij de uitvoering van de 
activiteiten door verzekerde aangestelde hulppersonen. 

3.6.2 Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar genoemde ondergeschikten geen SVI, WEGAM of 
een vergelijkbare verzekering (hierna te noemen: andere polis) van kracht is, biedt de onderhavige verzekering - in afwijking 
van het bepaalde in art. 8.3.1 - eveneens dekking indien de schade is veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen 
echter met inachtneming van de navolgende aanvullende bepalingen. De dekking als omschreven in art. 8.3.2.1 wordt voor 
schade veroorzaakt door of toegebracht met de daar genoemde motorrijtuigen eveneens beschouwd als een andere polis. 

3.6.2.1 Uitgesloten blijft: 
3.6.2.1.1 schade veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, straatraces, snelheidsproeven of -ritten; 
3.6.2.1.2 schade waarbij de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken en/of enig 

bedwelmend, opwekkend middel of geneesmiddel verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar 
behoren te besturen, dan wel dat dit door de wet of overheid is of zou zijn verboden; 

3.6.2.1.3 schade waarbij de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, 
dan wel de bestuurder de rijbevoegdheid is ontnomen of onvoorwaardelijk is ontzegd. 

3.6.2.2 De uitsluitingen als omschreven in lid 3.6.2.1.2 en 3.6.2.1.3 gelden niet ten aanzien van schade geleden door ondergeschikten 
die aantonen dat de daarin genoemde omstandigheden zich buiten hun weten en tegen hun wil hebben voorgedaan en dat hen 
daarvan geen enkel verwijt treft. 

3.6.2.3 Indien ten tijde van de in lid 3.6.1 genoemde schade ten behoeve van de daar genoemde ondergeschikten geen andere polis 
van kracht is, wordt art. 8.3.2 ten aanzien van de in lid 3.6.1 genoemde dekking geacht te zijn doorgehaald. 

  

3.7 FIATA - Documenten 
 Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerde voortvloeiende uit en/of verband houdende met door of namens 

hem afgegeven FIATA - documenten zoals: 
 > FBL (FIATA Multimodal Transport Bill of Lading) 
 > FCR (Forwarders Certificate of Receipt) 
 > FCT (Forwarders Certificate of Transport) 
 > FWR (FIATA Warehouse Receipt) 
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ARTIKEL 4 
Ontlening van rechten 
 

Anderen dan verzekeringnemer kunnen slechts rechten aan de polis ontlenen door een daartoe strekkende schriftelijk verklaring, door 
verzekeringnemer tegenover verzekeraars afgelegd. Onder verwijzing naar art. 5.1 van de verzekeringsvoorwaarden AV15-001/0 wordt 
deze verklaring beschouwd als afgelegd tegenover verzekeraars wanneer deze verklaring is gedaan aan de makelaar. 
 
 

ARTIKEL 5 
Schade 

  

5.1 Schademelding. 
5.1.1 Wanneer verzekerde voor de eerste keer aansprakelijk wordt gesteld of kennis krijgt van omstandigheden welke voor hem 

redelijkerwijs aanleiding kunnen zijn zulke aanspraken te verwachten, is hij verplicht dit zo spoedig als redelijkerwijs 
mogelijk is te melden bij verzekeraars, met inachtneming van het bepaalde in art. 2. Deze verplichting vervalt wanneer het 
bedrag van de schadevergoeding beneden het in de polis vermelde eigen risico blijft, als ook wanneer verzekerde besluit 
de schade voor eigen rekening te nemen. 

5.1.2 Verzekerde is verplicht alle ontvangen bescheiden, zoals aansprakelijkstellingen, dagvaardingen en stukken betreffende 
strafvervolging binnen redelijke termijn aan verzekeraars te doen toekomen en zich te onthouden van iedere toezegging, 
verklaring of handeling waaruit erkenning van een verplichting tot schadevergoeding afgeleid zou kunnen worden. 

5.1.3 Verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn alle inlichtingen te geven (gevraagd of ongevraagd) die van belang kunnen zijn 
voor de beoordeling van zijn aansprakelijkheid. 

5.1.4 Indien verzekerde de hem in art. 5.1.1 tot en met art. 5.1.3 opgelegde verplichtingen niet nakomt, is verzekerde tegenover 
verzekeraars aansprakelijk voor de schade die zij ten gevolge daarvan lijden; het recht van verzekerde op uitkering wordt 
hierdoor niet aangetast. De in dit artikel neergelegde regeling is eveneens van toepassing wanneer de verzekerde 
terugkomt op een aanvankelijk genomen besluit de schade conform art. 5.1.1 voor eigen rekening te nemen. 

5.1.5 Elk recht op uitkering komt te vervallen, wanneer verzekerde de hem in art. 5.1.1 tot en met art. 5.1.3 opgelegde 
verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht op 
uitkering niet rechtvaardigt. 

  

5.2 Schadebehandeling. 
5.2.1 Door verzekeraars zal worden beslist omtrent de vaststelling van de schade, het al dan niet treffen van een minnelijke 

regeling voor of tijdens een procedure en het voeren van onderhandelingen hieromtrent, de eventuele verdediging van 
verzekerde in verband met een tegen hem ingestelde strafvervolging, het voeren van verweer tegen of het voldoen aan 
een aanspraak tot schadevergoeding, het berusten in een rechterlijke uitspraak en dergelijke. 

5.2.2 Wanneer een aanspraak tot schadevergoeding het verzekerde bedrag te boven gaat, zullen de beslissingen bedoeld in art. 
5.2.1, tevens die ter zake van de kosten genoemd in de artikelen 5.3.2.1 en 5.3.2.2 in onderling overleg tussen verzekeraars 
en verzekerde worden genomen. 

5.2.3 Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade zullen worden behandeld en afgewikkeld met inachtneming 
van het bepaalde in art. 7:954 BW. 

  

5.3 Schadevergoeding. 
5.3.1 Het bedrag van de schadevergoeding dat verzekerde gehouden is aan derden te verlenen krachtens rechterlijke uitspraak, 

arbitrale beslissing of minnelijke regeling tot stand gekomen conform art. 5.2 wordt, na aftrek van het eventueel geldend eigen 
risico, tot ten hoogste het verzekerde bedrag voor alle verzekerden tezamen door verzekeraars vergoed; een en ander 
ongeacht of het bedrag van de schadevergoeding hoger of lager is dan het aanvankelijk van verzekerde gevorderde bedrag. 

5.3.2 Verzekeraars zullen, ook wanneer de hierna te noemen kosten tezamen met het bedrag van de schadevergoeding het 
verzekerde bedrag mochten overtreffen, tevens vergoeden: 

5.3.2.1 de conform art. 5.2 gemaakte kosten van rechtsbijstand en griffierecht in verband met aanspraken van derden, ook al 
blijken deze ongegrond, met inbegrip van de proceskosten tot betaling waarvan verzekerde mocht worden veroordeeld; 

5.3.2.2 de conform art. 5.2 gemaakte kosten van rechtsbijstand in verband met een tegen verzekerde ingestelde strafvervolging; 
5.3.2.3 de bereddingskosten als bedoeld in art. 7:957 BW. 

5.3.3 Het eventueel geldende eigen risico is niet van toepassing op bijdrage in avarij-grosse en hulploon als bedoeld in art. 3.3 en de 
kosten als bedoeld in de artikelen 5.3.2.1 tot en met 5.3.2.3. 

5.3.4 Afwijkend van het bepaalde in art. 3.2 van de verzekeringsvoorwaarden AV 15-001/0 kan hetgeen krachtens deze 
verzekering aan schadevergoeding(en) verschuldigd is rechtstreeks aan de benadeelde derde(n) worden betaald, waartoe 
verzekeraars aan de makelaar instructie kunnen geven. 

5.3.5 Afwijkend van art. 7:962 lid 3 tweede zin BW nemen verzekeraars geen verhaal op verzekeringnemer en/of verzekerde, 
tenzij verzekeringnemer en/of verzekerde de schade heeft/hebben veroorzaakt met opzet in de zin van art. 16.1 van de 
verzekeringsvoorwaarden AV 15-001/0. 

5.3.6 Met betrekking tot verjaring van de vordering van verzekerde heeft de wettelijke regeling ingevolge art. 7:942 BW te 
gelden. 

  

5.4 In afwijking van het bepaalde in art. 5.1.1, blijft de daar genoemde verplichting tot schadeaanmelding in geval van 
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personenschade in stand, ongeacht of het bedrag van de schadevergoeding beneden het op het polisblad vermelde eigen 
risico blijft. 

 

ARTIKEL 6 
Afstand van verhaal 
  

In geval van schade kunnen verzekeraars, op verzoek van verzekerde, afstand doen van hun eventueel recht van verhaal van door 
hen betaalde schade op: 

> opdrachtgevers van verzekerde en/of 
> bij de uitvoering van de activiteiten aangestelde derden. 

 
 

ARTIKEL 7 
Verenigde Staten van Amerika / Canada 
 

7.1 Ten aanzien van aanspraken tot schadevergoeding gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of 
Canada geldt het volgende: 

 a De wettelijke rente, de kosten van verweer en de kosten van rechtsbijstand maken deel uit van het verzekerd bedrag en 
worden derhalve niet boven het verzekerd bedrag vergoed, zulks in afwijking van art. 5.3.2 . 

 b In afwijking van art. 5.3.3 is het eigen risico eveneens van toepassing voor de kosten van verweer en rechtsbijstand als 
bedoeld in art. 5.3.2.2 en 5.3.2.3 alsmede, indien niet reeds van toepassing, ten aanzien van personenschade als bedoeld 
in art. 3.2. 

 c Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden schaden verband met verontreiniging en/of 
aantasting van bodem, lucht of water, derhalve ook als gevolg van een plotselinge onzekere gebeurtenis, zulks in afwijking 
van art. 8.7. 

 d Niet gedekt zijn contractuele/wettelijke aanspraken tot vergoeding van zogenaamde “punitive damage” en/of “exemplary 
damage”. 

 

7.2 In aanvulling op hetgeen is bepaald in art. 7.1 zijn niet onder de dekking van de verzekering begrepen: 
 > aanspraken betrekking hebbend op kosten van "recall" en voorts op (on)kosten, hoe dan ook en door wie dan ook 

gemaakt, de bereddingskosten als omschreven in art. 1.4 van de verzekeringsvoorwaarden AV 15-001/1 te boven gaand; 
 > de aansprakelijkheid  gegrond op licenties, die door verzekerden zijn gegeven aan natuurlijke of rechtspersonen in de 

Verenigde Staten van Amerika/Canada of aan elders gevestigde natuurlijke of rechtspersonen voor zover de gegeven 
licenties betrekking hebben op de Verenigde Staten van Amerika/Canada. 

 

ARTIKEL 8 
Uitsluitingen 
  

8.1 Molest. 
8.1.1 Uitgesloten is de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden schade als direct gevolg van gewapend conflict, 

burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij. De 6 genoemde vormen van molest, tevens de definities 
daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter 
griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd. 

8.1.2 Onder de dekking van deze polis zijn gedekt aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door het in aanraking komen 
met respectievelijk het tot ontploffing komen van achtergebleven oorlogstuig. 

  

8.2 Luchtvaartuigen. 
8.2.1 Uitgesloten is de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden schade door of voortvloeiende uit de eigendom 

van luchtvaartuigen, alsmede schade door personen en voorwerpen die daaruit of daarvan mochten vallen. 
8.2.2 Onder de dekking van deze polis zijn gedekt aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt als passagier of door een 

passagier of veroorzaakt aan, door of toegebracht met lading of andere zaken terwijl deze worden geladen in, vervoerd met of 
gelost uit luchtvaartuigen dan wel daaruit vallen of daaruit zijn gevallen. 

  

8.3 Motorrijtuigen. 
8.3.1 Uitgesloten is de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden schade veroorzaakt door of toegebracht met 

motorrijtuigen in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (hierna te noemen: WAM) of een vergelijkbare 
buitenlandse wet. 

8.3.2 Afwijkend van art. 8.3.1 gelden de volgende bepalingen: 
8.3.2.1 onder de dekking van deze polis vallen aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door of toegebracht met niet-

kentekenplichtige motorrijtuigen tevens landmaterieel en werkmaterieel (al dan niet kentekenplichtig). Ten aanzien hiervan 
wordt deze verzekering geacht te voldoen aan de door de krachtens de WAM of een vergelijkbare buitenlandse wet gestelde 
eisen; 

8.3.2.2 onder de dekking van deze polis vallen aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door of toegebracht met 
motorrijtuigen, landmaterieel en werkmaterieel waarvan de verzekerden genoemd in art. 1.1 of de tot schadevergoeding 
aangesproken verzekerde geen eigenaar is of waarover zij niet uit hoofde van huurkoop en/of leasing beschikken dan wel 
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waarvan zij geen verzekeringsplichtige houder zijn in de zin van de WAM of een vergelijkbare buitenlandse wet; 
8.3.2.3 onder de dekking van deze polis vallen aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt aan, door of toegebracht met 

lading of andere zaken terwijl deze worden geladen of vervoerd met of gelost uit een motorrijtuig, landmaterieel en 
werkmaterieel dan wel daarvan afvallen of zijn afgevallen (ook wanneer de tot schadevergoeding aangesproken verzekerde 
eigenaar is van het betreffende motorrijtuig, landmaterieel en werkmaterieel of erover beschikt uit hoofde van huurkoop en/of 
leasing); 

8.3.2.4 onder de dekking van deze polis vallen aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt als passagier of door een 
passagier; 

8.3.2.5 inzake de aansprakelijkheid is de dekking beperkt tot gebeurtenis(sen) in Europa en/of de landen als genoemd op de “Groene 
Kaart”. Voor die landen van de “Groene Kaart” die op grond van wet en regelgeving hogere minimum bedragen eisen, gelden 
deze minimum bedragen. 

  

8.4 Schepen. 
8.4.1 Uitgesloten is de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden schade door aanvaring of het daarmede wettelijk 

gelijkgestelde, veroorzaakt door of toegebracht met schepen waarvan verzekerde eigenaar, rompbevrachter of charterer is. 
8.4.2 Afwijkend van art. 8.4.1 gelden de volgende bepalingen: 

8.4.2.1 onder de dekking van deze polis vallen aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door of toegebracht met pontons, 
bakken, roeiboten en andere schepen zonder motoren voor eigen voortstuwing, dan wel met motoren voor eigen voortstuwing 
van niet meer dan 3 kW, wanneer hun waterverplaatsing niet meer is dan 20m³; 

8.4.2.2 gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden personenschade (incluis alle op geld waardeerbare 
gevolgschade en smartengeld, waaronder niet wordt verstaan zaakschade). Verzekeraars zullen verzekerde niet verplichten 
een beroep te doen op andere verzekeringen. Art. 7:961 BW en art. 13 van de verzekeringsvoorwaarden AV 15-001/0 vinden 
geen toepassing; 

8.4.2.3 onder de dekking van deze polis vallen aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt aan, door of toegebracht met 
lading of andere zaken terwijl deze worden geladen aan boord van, vervoerd met of gelost uit schepen dan wel daarvan 
afvallen of zijn afgevallen; 

8.4.2.4 gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt als passagier of door een passagier. 
  

8.5 Zaken van derden. 
8.5.1 Uitgesloten is de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden zaakschade met betrekking tot zaken die 

verzekeringnemer of de tot schadevergoeding aangesproken verzekerde krachtens een overeenkomst van huur, (bruik-)leen, 
lease of chartering onder zich heeft. 

8.5.2 Afwijkend van art. 8.5.1 gelden de volgende bepalingen: 
8.5.2.1 gedekt zijn aanspraken die bestaan uit aan derden te verlenen vergoeding voor schade aan of verlies van materieel van 

derden welke verzekerde onder zich heeft. Hieronder zijn begrepen terminal trucks, trailers, (tank-)containers, tanks, chassis, 
aanhangers, opleggers, wielonderstellen en soortgelijke objecten, landmaterieel en werkmaterieel, alsmede de daarbij 
behorende uitrusting en toebehoren. (Personen) auto’s, vrachtauto’s en overige vervoermiddelen zijn uitgesloten; 

8.5.2.2 onder de dekking van deze polis vallen aanspraken als gevolg van schade aan zaken die verzekeringnemer of de tot 
schadevergoeding aangesproken verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich heeft, wanneer 
en voor zover ter zake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed; 

8.5.2.3 gedekt is schade aan zaken wanneer deze schade zich manifesteert na oplevering door verzekerde en de schade is 
veroorzaakt doordat verzekerde zaken heeft toegevoegd of werkzaamheden heeft verricht aan die beschadigde zaken; 

8.5.2.4 gedekt is schade aan vervoermiddelen, zolang zij op of aan de terreinen van verzekerde of daar waar verzekerde 
werkzaamheden verricht, aanwezig zijn om te worden beladen of gelost, dan wel wanneer daarop, daarin, daaruit of daarvan is 
of wordt geladen of gelost. 

  

8.6 Boete-/garantiebedingen. 
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden schade waarvoor verzekerde wordt 
aangesproken op grond van een boete, garantie, of ander soortgelijk beding behalve wanneer en voor zover aansprakelijkheid 
ook zonder een zodanig beding zou hebben bestaan. 

  

8.7 Verontreiniging van bodem, Iucht en water. 
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden schade in verband met verontreiniging en/of 
aantasting van bodem, lucht of water, tenzij de verontreiniging en/of aantasting het gevolg is van een plotselinge onzekere 
gebeurtenis. 

  

8.8 Asbest. Uitgesloten is de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden personen- en zuivere vermogensschade 
veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken. 

  

8.9 Douanerechten, tenzij meeverzekerd. 
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van verzekerde die bestaat tot aan derden te verlenen vergoeding als gevolg van 
aanspraken jegens hem of jegens derden die door hem zijn ingeschakeld, van douaneautoriteiten of andere 
overheidsinstanties, al dan niet via een borg, met betrekking tot: 

 > douanedocumenten en accijnsgeleidedocumenten, die ten behoeve van opdrachtgevers door hem of door derden die 
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door hem zijn ingeschakeld zijn uitgemaakt of overgenomen; 
 > de exploitatie van een douane-entrepot respectievelijk een accijnsgoederenplaats; 
 > zijn activiteiten als fiscaal vertegenwoordiger. 
 > Onder douanedocument wordt verstaan: 
 > een aangifte ten invoer, uitvoer, doorvoer, nationaal vervoer of opslag van zaken; 
 > in geval van maandaangiften: een individuele post die daarop voorkomt; 
 > in geval van activiteiten als fiscaal vertegenwoordiger: een individuele post die voorkomt op de maandopgave met 

betrekking tot de omzetbelasting. 
   

8.10 Zuivere vermogensschade. 
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden zuivere vermogensschade: 

 > in de verhouding werkgever/werknemer; 
 > uit hoofde van arbeidsgeschillen; 
 > in het privévermogen van bestuurders (in de zin van boek 2 BW of analoge buitenlandse wetgeving) en commissarissen 

en voormalige bestuurders en commissarissen van verzekerde in die hoedanigheid; 
 > volgens de wetgeving inzake ketenaansprakelijkheid; 
 > wegens assurantiebemiddeling, anders dan ter zake van verzekeringen betrekking hebbende op goederen t.b.v. 

opdrachtgevers; 
 > als gevolg van laster of smaad; 
 > als gevolg van het inbreuk maken op octrooien, licenties en patenten; 
 > als gevolg van het maken van concurrentiebeperkende afspraken of door enig ander handelen of nalaten met een 

mededingingsbeperkend karakter; 
 > als gevolg van het misbruik maken van een (economische) machtspositie. 

 

8.11 Uitsluiting schade werknemers van buitenlandse verzekerden. 
 Voor buiten Nederland gevestigde verzekerden geldt dat indien in de verhouding werkgever/werknemer ter plaatse en ten tijde 

van een veroorzaakte schade in het land van vestiging verzekering van de aansprakelijkheid krachtens enig voorschrift of wet 
verplicht is, deze verzekering slechts dekking geeft voor het verschil in voorwaarden alsmede voor het meerdere boven 
hetgeen aldus verzekerd dient te zijn, dan wel boven hetgeen verzekerd is, indien dit de omvang van de verplichte verzekering 
overschrijdt. 

   

8.12 Uitsluiting export / werkzaamheden Verenigde Staten van Amerika en/of Canada. 
 a Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden schade als gevolg van zaken die door of 

onder verantwoordelijkheid van verzekerden zijn geleverd en/of gefactureerd aan afnemers in de Verenigde Staten van 
Amerika en/of Canada. 

 b Het bovenstaande vindt gelijke toepassing bij toegebrachte schade tijdens het door of onder verantwoordelijkheid van 
verzekerden uitvoeren van werkzaamheden dan wel door werkzaamheden die door of onder verantwoordelijkheid van 
verzekerden zijn uitgevoerd. 

 c De in lid b opgenomen uitsluiting is niet van toepassing op zaken-/dienstreizen, voor zover geen werkzaamheden voor of 
in opdracht van derden worden verricht. 

   

8.13 Buitenlandse vestigingen 
 Ten aanzien van verzekerde bedrijven buiten Nederland geldt, dat geen aanspraak op schadevergoeding krachtens deze polis 

gemaakt kan worden: 
 a voor aansprakelijkheidsrisico’s, waarvoor in het betreffende land wettelijk een verplichte verzekering is voorgeschreven 

welke aan de in die speciale wet gestelde eisen dient te voldoen; 
 b voor aansprakelijkheid risico’s van de werkgever ten opzichte van zijn personeel (zoals de aansprakelijkheid conform art. 

7:658 BW dan wel verdergaande aansprakelijkheid), waarvoor in het buitenland speciale voorzieningen worden geëist, 
bijv. Employer’s Liability, Workman’s Compensation, Verzekering van Arbeidsongevallen in België, e.d.; 

 c voor risico’s, zoals in verband met radioactiviteit en milieuverontreiniging, waarvoor in dat land een bij afzonderlijke wet 
geregelde schadevergoedingsplicht bestaat welke vergoedingsplicht in dat land normaliter niet onder een algemene 
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, doch waarvoor een speciale verzekeringsvorm geldt (zoals bijv. 
Strahlenhaftpflichtversicherung, Umwelthaftpflichtversicherung). 

 U.S.A. / CANADA 
Van de dekking van deze verzekering zijn uitgesloten bedrijven gevestigd in de U.S.A. en Canada. 

 
 


