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De module douaneactiviteiten 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 ondergeschikten van de verzekerden genoemd in art. 1.1.1 en. art. 1.1.2, alsmede andere niet zelfstandig een bedrijf 

uitoefenende personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, indien en voor zover het werkzaamheden betreft die zij 
voor die verzekerden hebben verricht. 

 

ARTIKEL 2 
Voorwaarde voor dekking 
  

2.1 Voorwaarde voor dekking is dat de aanspraken tot schadevergoeding tijdens de looptijd van de verzekering tegen verzekerde 
worden ingesteld en bij verzekeraars zijn gemeld. 
Voorwaarde voor dekking onder deze verzekering is dat de schade zich tijdens de looptijd van de verzekering manifesteert. 

  

2.2 Eveneens gedekt zijn aanspraken tot schadevergoeding die na de looptijd van de verzekering tegen verzekerde worden 
ingesteld, 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 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 dat bestaat uit aan derden te betalen vergoeding als gevolg van 
aanspraken van douaneautoriteiten of andere overheidsinstanties jegens verzekerde of jegens derden die door hem zijn 
ingeschakeld, - al dan niet via een borg - met betrekking tot douanedocumenten en accijnsgeleidedocumenten die ten 
behoeve van opdrachtgevers door verzekerde of door derden die door hem zijn ingeschakeld zijn uitgemaakt of overgenomen, 
maar ook bovengenoemd financieel nadeel voortvloeiend uit de exploitatie van een douane-entrepot respectievelijk een 
accijnsgoederenplaats en zijn activiteiten als fiscaal vertegenwoordiger. 

  

3.2 Onder douanedocument als bedoeld in art. 3.1 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. 

 

ARTIKEL 4 
Ontlening van rechten 
  

Anderen dan verzekeringnemer kunnen slechts rechten aan de polis ontlenen door een daartoe strekkende schriftelijke 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. 
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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. Deze verplichting vervalt wanneer het bedrag van de schadevergoeding beneden het in de polis 
vermelde eigen risico blijft, alsook wanneer verzekerde besluit de schade voor eigen rekening te nemen. 

5.1.2 Verzekerde is verplicht al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is de documenten alsnog gezuiverd te krijgen respectievelijk de 
opdrachtgever voor het uitmaken van de documenten hierop aan te spreken dan wel te trachten het aan de overheid te 
betalen bedrag op deze opdrachtgever te verhalen. 

5.1.3 Verzekerde is verplicht alle beschikbare documenten zoals uitnodiging tot betaling, oorsprongscertificaat, handelsfacturen 
binnen redelijke termijn aan verzekeraars te doen toekomen. 

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

5.1.5 Indien een schriftelijke aanspraak dan wel een omstandigheid welke voor verzekerde redelijkerwijs aanleiding kan zijn een 
aanspraak te verwachten niet is aangemeld binnen een redelijke termijn nadat verzekerde hiermee bekend is geworden dan 
wel indien verzekerde de hem in art. 5.1.1 tot en met 5.1.4 opgelegde verplichtingen niet nakomt, is verzekerde tegenover 
verzekeraars aansprakelijk voor de schade die zij ten gevolge daarvan lijden. De in dit artikel neergelegde regeling is 
eveneens van toepassing indien verzekerde aanvankelijk besluit de schade conform art. 5.1.1 voor eigen rekening te nemen. 

5.1.6 Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekerde de hem in de artikelen 5.1.1 tot en met 5.1.4 opgelegde 
verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de verzekeraars 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 Indien een aanspraak tot schadevergoeding het verzekerde bedrag overtreft zullen de beslissingen bedoeld in art. 5.2.1, 
alsmede die ter zake van de kosten genoemd in art. 5.3.2.1 en art. 5.3.2.2 in onderling overleg tussen verzekeraars en 
verzekerde worden genomen. 

  

5.3 Schadevergoeding. 
5.3.1 Het bedrag dat verzekerde gehouden is aan de douaneautoriteiten of andere overheidsinstanties of aan derden te betalen op 

grond van gerechtelijke uitspraak, onherroepelijke beschikking of minnelijke regeling tot stand gekomen conform art. 5.2 wordt, 
na aftrek van het geldend eigen risico, tot ten hoogste het verzekerd bedrag voor alle verzekerden tezamen door verzekeraars 
vergoed; één 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 indien de hierna te noemen rente en 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 verweer tegen aanspraken van de overheid. 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 ex art. 7:957 BW. 

5.3.3 Het eventueel geldende eigen risico is niet van toepassing op de kosten als bedoeld in art. 5.3.2.1 tot en met 5.3.2.3. 
5.3.4 Hetgeen krachtens deze verzekering aan schadevergoeding(en) is verschuldigd kan rechtstreeks aan de betreffende 

overheidsinstelling dan wel gerechtigde borgverlener of derde worden betaald, waartoe verzekeraars aan de makelaar 
instructie kunnen geven. 

  

5.4 In afwijking 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. 

  

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

ARTIKEL 6 
Verhaal 
  

Door uitkering onder de polis subrogeren verzekeraars in de rechten van verzekerde en zijn aldus gerechtigd op eigen naam verhaal te 
nemen op degene(n) die verzekerde opdracht heeft (hebben) verstrekt tot het uitmaken van de betrokken documenten. Verzekerde 
verbindt zich hierbij daartoe alle medewerking te verlenen. 

 


