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Inleiding

Deze overeenkomst is voor de verzekering van de handelsvoorraad, de inventaris, de huurdersbelangen en het beveiligingsglas van
ondernemingen die het juweliers-, edelsmid- of uurwerkherstelbedrijf uitvoeren. 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 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. Bij een verschil in tekst of uitleg tussen de polis en
bepalingen in speciale rubrieken, zullen de bepalingen van de speciale rubrieken voorgaan.

Artikel 1 Aanvraagformulier
De Onderlinge heeft deze verzekering aanvaard op basis van het door verzekerde ingevulde en ondertekende aanvraag-
formulier. Het aanvraagformulier is daarom de basis van deze verzekering en maakt onverkort deel uit van de polis. De in
het aanvraagformulier en in de polis vermelde gegevens worden beschouwd als afkomstig van verzekerde.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen
In deze polis wordt verstaan onder:

Bedrijfs- en kantoorinventaris
Alle roerende zaken, die dienen tot uitoefening van het juweliers-, edelsmid- of uurwerkherstelbedrijf, waaronder bedrijfs-
en kantoormeubilair, opstanden, machines, installaties, gereedschappen, computerapparatuur met toebehoren (maar
exclusief software en programmatuur) en alle overige voorwerpen, eigendom van verzekerde en in zijn bedrijf gebruikt,
met uitzondering van de handelsvoorraad en aanverwante zaken en met uitzondering van de particuliere inboedel.

Bereddingskosten
Kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege verzekeringnemer of een
verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden
waarvoor - indien gevallen - de verzekering dekking beidt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen
wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden
ingezet.
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Beveiligingsglas
Onder beveiligingsglas wordt verstaan alle doorbraakvertragende veiligheidsbeglazing dat (anders dan voor gewone
lichtdoorlating) bedoeld is voor de beveiliging van het zakelijke gedeelte.

Buiten werktijd
Voor de winkel: De periode waarin de winkel voor het publiek is gesloten en er geen verantwoordelijke perso(o)n(en) in
het zakelijke gedeelte aanwezig is (zijn).
Voor het atelier: De periode waarin het atelier voor het publiek is gesloten en er geen werkzaamheden in het atelier
worden verricht.
De tijd dat de winkel en/of het atelier voor het publiek is gesloten tussen de middag of tussen de namiddag- en de
avondopenstelling, zullen worden beschouwd als periodes buiten werktijd.

Dagwaarde
De nieuwwaarde van een zaak onder aftrek van een bedrag voor waardevermindering door veroudering, slijtage, gebruik
etc.

Diefstal
Onder diefstal in de zin van deze verzekering wordt onderscheiden:

- Inbraak, te onderscheiden in: 1) buitenbraak, waaronder wordt verstaan verlies van zaken door diefstal doordat de
dader(s) zich toegang tot het zakelijke gedeelte van verzekerde heeft (hebben) verschaft door braak van buitenaf en 
2) binnenbraak: indien verzekerde met andere huurders en/of gebruikers gebruik maakt van een pand met
gemeenschappelijke ingang(en), wordt met buitenbraak gelijkgesteld braak aan deur(en), ramen enz. die toegang geven
tot het door verzekerde in gebruik zijnde zakelijke gedeelte.

- Diefstal tijdens openingsuren: het wegnemen van één of meer tot de handelsvoorraad behorende zaken waaraan
geen (buiten-)braak voorafgegaan hoeft te zijn en zonder dat sprake was van geweldpleging of bedreiging met geweld.

- Overval: onder overval wordt verstaan het risico van diefstal of poging daartoe, voorafgegaan door, gepaard gaande
met of gevolgd door geweld of bedreiging met geweld jegens verzekerde, diens personeel, klanten en/of andere op het
risico-adres aanwezige personen.

Etalage
Onder het begrip etalage wordt in het kader van deze verzekering verstaan de gecompartimenteerde ruimte, afgeschermd
van de verkoopruimte en direct gelegen aan de straatzijde of in een portiek, waarin zichtbaar voor voorbij gangers een
beperkt gedeelte van de handelsvoorraad is uitgestald.

Europa
De landen van de Europese Unie, Andorra, (Turks) Cyprus, IJsland, Kanaaleilanden, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen,
San Marino en Zwitserland.

Geld en geldswaardige papieren
Hieronder vallen munten, bankbiljetten en geldswaardige papieren voor zover deze zijn te beschouwen als gelden van het
juweliers-, edelsmid- of uurwerkherstelbedrijf.

Herinvestering
Het aanwenden van de schadevergoeding voor herstel, herbouw en/of aanschaf van de verzekerde zaken, ter voortzetting
van het bedrijf, beroep, andere activiteiten of functie vallende binnen de op het polisblad weergegeven omschrijving.

Huurdersbelangen
De kosten door verzekerde als huurder gemaakt ter verbetering of aanpassing van het gehuurde zakelijke gedeelte.

Inbraak
Zie onder ‘Diefstal’.

Inventarisatie
Het regelmatig, mede ten behoeve van de (fiscale of financiële) jaarrekening, inventariseren van de aanwezige
handelsvoorraad.
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Handelsvoorraad
Hieronder wordt verstaan juwelen, horloges, gouden of zilveren voorwerpen, parels, edelstenen en diamanten, metaal of
afvalmetaal, van welke aard en kwaliteit dan ook, en andere zaken waarin door de verzekerde handel wordt gedreven of
die behoren tot zijn bedrijf, ongeacht of deze zaken eigendom zijn van de verzekerde, dan wel aan hem zijn toevertrouwd
ter verkoop, voor keuring, bewerking of anderszins.

Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

Onderlinge, De
Zie ‘Verzekeraar’.

Openingsuren
De tijd die ligt tussen het moment waarop op een dag de bedrijfsuitoefening aanvangt en het moment waarop, op
dezelfde dag, de bedrijfsuitoefening eindigt. De tijd dat de winkel en/of het atelier is gesloten tussen de middag of  tussen
de namiddag- en de avondopenstelling zullen niet beschouwd worden als openingsuren, maar als periode buiten werktijd.

Opruimingskosten
De gemaakte kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van de verzekerde zaken, die het
noodzakelijke gevolg zijn van een onder deze verzekering gedekte schade.

Overval
Zie onder ‘Diefstal’.

Polis
Het geheel van gedrukte voorwaarden, het aanvraagformulier, de aanvullende clausules en/of het clausuleblad, de sluitnota
en/of dekkingsbevestiging(en), alsmede eventuele overige mededelingen van De Onderlinge.

Premier-risque
In geval van schade of verlies van de handelsvoorraad (anders dan door brand) wordt maximaal het als premier-risque op
het polisblad vermelde verzekerde bedrag vergoed, ongeacht de werkelijke waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk
voor de gebeurtenis. 

Risico-adres
Het in de polis vermelde adres, dat verzekerde bedrijfsmatig en voor privé-doeleinden in gebruik heeft.

Ruitinslag
Onder ruitinslag wordt verstaan het van buitenaf inslaan en/of verwijderen van etalageruiten, al dan niet voorafgegaan
dan wel gevolgd door verbreking van de bouwkundige beveiliging (rolluiken of rolhekken geplaatst aan de binnen-  en/of
de buitenzijde) van deze etalages.

Sloopwaarde
Het bedrag dat zou kunnen worden verkregen voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen, verminderd
met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen.

Verduistering / Vermissing
Onder verduistering (artikel 321 WvS) wordt verstaan het opzettelijk wederrechtelijk toe-eigenen van enig goed dat het
personeel, (sub-)agenten, familieleden, vrienden, bekenden, derden, (toe-)leveranciers of afnemers (anders dan door
misdrijf) onder zich heeft en dat geheel of ten deze aan verzekeringnemer en/of verzekerde toebehoort.
Onder vermissing wordt verstaan het zoek zijn van een (verzekerde) zaak anders dan bij bijvoorbeeld inbraak, overval,
verduistering, of na inventarisatie.

Verkoopwaarde
Het bedrag dat bij verkoop onmiddellijk voor de schade, in het normale verkeer en uitgaande van dezelfde bestemming,
verkregen zou kunnen worden.

Vervangingswaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, staat, ouderdom en kwaliteit gelijkwaardige zaken.
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Vervoer
Onder vervoer wordt verstaan het vervoer van de tot de handelsvoorraad behorende goederen onder persoonlijke
berusting, door of namens verzekeringnemer.

Verzekeraar
Juwon Onderlinge Schade Maatschappij U.A., hierna te noemen “De Onderlinge”.

Verzekerde zaken
Alle roerende en/of onroerende zaken die onder de diverse rubrieken verzekerd zijn.

Verzekeringnemer / Verzekerde
Verzekeringnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de verzekering is aangegaan. Verzekeringnemer wordt ook
geacht (één van de) verzekerde(n) te zijn.
Verzekerde: de natuurlijke of rechtspersoon die als zodanig op het polisblad is vermeld. Verzekerde wordt tevens geacht
verzekeringnemer te zijn, tenzij op het polisblad een ander is genoemd als verzekeringnemer.

Vitrines
De ruimtes, afgeschermd van de winkel- dan wel verkoopruimte door (meestal) glas, waarachter de handelsvoorraad
zichtbaar voor bezoekers van de winkel is uitgestald en afgesloten door vitrinesloten. Dit kunnen binnen- en buiten vitrines
zijn, binnen- of buitenstandaards en toonbankvitrines.

Werktijd
Zie onder ‘Openingsuren’.

Winkel(ruimte)
De ruimte die toegankelijk is voor het publiek en die aangemerkt wordt als de publieke winkel- dan wel verkoopruimte.
Onder winkelruimte dient derhalve niet verstaan te worden het kantoor, de werkruimte, het magazijn, de hal, de keuken
en toiletten en overige niet voor het publiek toegankelijke ruimten op het risico-adres.

Zakelijk belang
Het belang van verzekerde bij het behoud van de verzekerde zaken uit hoofde van eigendom of een ander zakelijk recht
of het dragen van het risico voor het behoud daarvan.

Zakelijk gedeelte
De winkel, het atelier, het kantoor en het magazijn. Het woongedeelte, dan wel de opgang en/of toegang tot het
woongedeelte valt niet hieronder.

Zendingen
Onder zendingen worden verstaan het vervoer van de handelsvoorraad die door verzekeringnemer per post (uitsluitend
aangetekend en/of met aangegeven waarde te verzenden indien de waarde meer bedraagt dan 1 125,00 per pakje) of
met een in het vervoer van deze zaken gespecialiseerde en door De Onderlinge geaccepteerde (vervoers-)onderneming
worden verzonden.

Artikel 3 Omvang van de dekking

3.1  Dekkingsomvang
De verzekering dekt elke gedurende de looptijd van de verzekering ontstane materiële schade, bestaande uit beschadiging,
vernietiging of geheel of gedeeltelijk verlies van de op het polisblad genoemde verzekerde zaken, onverschillig hoe dan
ook ontstaan en ongeacht of de gevaren en/of gebeurtenissen zijn veroorzaakt door de aard of een gebrek van de
verzekerde zaken, één en ander met inachtneming van al hetgeen verder in deze voorwaarden is bepaald en meer in het
bijzonder hetgeen is bepaald in de artikelen 4 (Beveiliging en/of veiligheidsvoorschriften), 5 (Beperkingen) en 
6 (Uitsluitingen). 
De verzekerde zaken zijn uitsluitend verzekerd tijdens het verblijf op het risico-adres. Uitkering zal plaatsvinden met
inachtneming van het maximale verzekerde bedrag per rubriek.

3.2  Uitbreiding dekking
Het is voor bepaalde risico’s mogelijk om, tegen additionele premie, de geboden dekking uit te breiden. De verzekering
voor de handelsvoorraad kan worden uitgebreid met een dekking tijdens transport en tijdens verblijf elders.
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Artikel 4 Beveiligingen / Veiligheidsvoorschriften
Het niet naleven en/of uitvoeren van deze voorschriften en eisen, alsmede de eventuele aanvullende eisen als vermeld op
de overige documenten en/of clausulebladen die onderdeel uitmaken van deze polis, heeft altijd volledig verval van het
recht op schadevergoeding tot gevolg.

In het geval van een schade gedurende de looptijd van deze verzekering behoudt De Onderlinge zich uitdrukkelijk het recht
voor om tussentijds de eisen ten aanzien van de te nemen beveiligingsmaatregelen aan te passen dan wel uit te breiden.
Verzekerde zal een redelijke termijn gegund worden tot nakoming van die aanvullende eisen. Indien aan die eisen niet tijdig
wordt voldaan, verliest verzekerde het recht op uitkering.

4.1  Beveiligingen
Al hetgeen dient voor de veiligheid moet in goede staat en in gebruik zijn gesteld. Buiten werktijd dienen de aanwezige
(rol)luiken of (rol)hekken te zijn gesloten en dient de alarminstallatie in werking te zijn gesteld. Geen wijziging in de
beveiliging of in de gebouwen welke de veiligheid kan verminderen, mag worden aangebracht.

Verzekerde dient te beschikken over een alarminstallatie met een stil alarm met doormelding naar een (PAC-)meldkamer.
Indien dit beveiligingstoezicht om welke reden dan ook wordt gestaakt of ingetrokken, dient verzekerde De Onderlinge
terstond daarover te informeren.

Alle elektronische beveiligingsinstallaties moeten in goede staat worden gehouden, waarvoor een onderhoudscontract
moet worden aangegaan met een BORG en/of Uneto-VNI gecertificeerd technisch beveiligingsbedrijf. Het betreffende
beveiligingsbedrijf dient ten minste éénmaal per jaar de installatie op haar deugdelijkheid te controleren. Wanneer een
dergelijk contract niet blijkt te zijn afgesloten, is schade door inbraak of poging daartoe  van de verzekering uitgesloten,
tenzij verzekerde bewijst dat dit niet te wijten is aan onvoldoende onderhoud van de installatie.

Indien de beveiligingsinstallatie(s) zich om welke reden dan ook niet in werkvaardige toestand bevindt, dient dit onverwijld
te worden medegedeeld aan het beveiligingsbedrijf. Indien de beveiliging niet onmiddellijk gerepareerd kan worden, dient
De Onderlinge hieromtrent meteen ingelicht te worden en moeten de voorschriften, die De Onderlinge dan verstrekt,
strikt worden opgevolgd.

Gedurende de tijd dat de beveiligingsinstallatie zich niet in werkvaardige toestand bevindt, dienen die maatregelen te
worden getroffen waarvan redelijkerwijze verwacht kan worden dat deze schade ten gevolge van diefstal, inbraak en
overval doet voorkomen.

4.2  Dagelijks in- en uitruimen brandkast/kluis of kluisruimte
Te allen tijde, dus zowel tijdens openingsuren als daarbuiten, dienen alle toegangswegen secuur te zijn afgesloten
gedurende de tijd dat de handelsvoorraad in of uit de (toonbank)vitrines, opbergkasten en/of etalages worden opgeborgen
en/of gehaald en worden vervoerd van of naar de brandkast/kluis of kluisruimte. Deze toegangswegen mogen eerst weer
ontsloten worden, zodra alle goederen geëtaleerd of op hun plaats zijn dan wel zijn opgeborgen in de brandkast/kluis of
kluisruimte. De sleutels mogen niet in het slot blijven steken.

Artikel 5 Beperkingen en aanvullende eisen
Het niet naleven en/of uitvoeren van deze voorschriften en eisen, alsmede de eventuele aanvullende eisen als vermeld op
de overige documenten en/of clausulebladen die onderdeel uitmaken van deze polis, heeft altijd volledig verval van het
recht op schadevergoeding tot gevolg.

Op de voorwaarden van verzekering zijn de navolgende beperkingen en aanvullende eisen van toepassing.

5.1  Beperkingen voor de handelsvoorraad
Voor de handelsvoorraad gelden diverse beperkingen in de omvang en reikwijdte van de dekking. Afhankelijk van de
omstandigheden kunnen dit beperkingen zijn van verzekerde bedrag, beperkingen van verzekerde risico’s of van verzekerde
risico-adressen, één en ander als hieronder weergegeven. Voor de uitsluitingen wordt verwezen naar artikel 6.

5.1.1  Beperking tot één locatie
De verzekering op de handelsvoorraad geldt uitsluitend wanneer deze zich bevindt op het risico-adres van verzekerde
zoals op het polisblad vermeld, alsmede bij een bank ter veilige bewaring in de kluis of safe.
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5.1.2  Minimum percentage en/of inkoopwaarde buiten werktijd in kluis
Het minimum bedrag en/of percentage van de waarde van de verzekerde handelsvoorraad die buiten werktijd in de
afgesloten brandkast of kluis moet zijn opgeborgen wordt op het polisblad vermeld. Elk stuk, dat een inkoopwaarde heeft
van meer dan de op het polisblad vermelde inkoopwaarde moet buiten werktijd in de afgesloten brandkast of kluis zijn
opgeborgen. Indien het totaal aantal opgeborgen stukken minder waarde vertegenwoordigt dan het minimum bedrag dat
in de brandkast of kluis opgeborgen dient te zijn, moet de in de brandkast of kluis opgeborgen voorraad aangevuld
worden met goedkopere stukken, tot (ten minste) het minimum bedrag wel is bereikt. Niet-naleving van deze eisen en/of
voorwaarden heeft verval van recht op uitkering van alle schade tot gevolg. Deze eisen en/of voorwaarden gelden niet
gedurende de tijd dat de winkel of het atelier tussen de middag  dan wel vóór de (wekelijkse) koopavond aanvangt, korte
tijd dicht gaat.

5.1.3  Beperkingen verzekerde sommen bij diefstal
Beperkingen maximale verzekerde sommen bij diefstal:
- Buitenstandaard(s) en buitenvitrine(s): In geval van diefstal na braak en beschadiging van verzekerde zaken in

buitenstandaard(s) en of buitenvitrine(s) op het risico-adres is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat op het
polisblad is aangeduid onder ‘maximum voor buitenstandaard(s) en buitenvitrine(s)’;

- Tijdens de openingsuren: In geval van diefstal gedurende de openingsuren, is de schadevergoeding beperkt tot het
bedrag dat op het polisblad is aangeduid onder ‘maximum voor diefstal tijdens de openingsuren’. Dit maximum geldt
niet bij overval;

- Schade na ruitinslag buiten werktijd: In geval van schade aan de handelsvoorraad ten gevolge van ruitinslag buiten
werktijd, alsmede het op enigerlei wijze verbreken van de beveiligingen van de etalage(s), zonder dat de dader(s) de
winkelruimte betreedt (betreden), is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat op het polisblad is aangeduid
onder ‘maximum bij ruitinslag buiten werktijd’.

5.1.4  Beperking maximale verzekerde som tijdens transport en verblijf elders
De (maximale) verzekerde som op de handelsvoorraad is lager gedurende de tijd dat deze voorraad zich tijdelijk elders
binnen Europa bevindt of gedurende het vervoer van deze voorraad onder persoonlijke berusting binnen Europa. Dit
lagere verzekerde bedrag is op het polisblad omschreven als ‘maximum elders en vervoer onder persoonlijke berusting’.
Onder ‘verblijf elders’ wordt niet verstaan het verblijf op tentoonstellingen of beurzen (zie Uitsluitingen artikel 6.9).

Zendingen per post zijn alleen gedekt, indien deze aangetekend en/of met aangegeven waarde worden verzonden, tenzij
de waarde per pakje niet hoger is dan 1 125,00. Met aangetekend verzenden wordt gelijkgesteld een door De Onderlinge
goedgekeurde andere wijze van verzending. Het hiervoor verzekerde bedrag is op het polisblad omschreven als ‘maximum
voor zendingen’.

5.2  Beperking verzekerde som voor geld en geldswaardige papieren
Voor geld en geldswaardige papieren is een dekking tot maximaal de op het polisblad vermelde premier-risquebedrag.

5.3  Beperking tot verblijf in het zakelijke gedeelte
De bedrijfs- en kantoorinventaris is uitsluitend verzekerd wanneer deze zich bevindt in het zakelijke gedeelte op het risico-
adres van verzekerde zoals op het polisblad vermeld. Tot een bedrag van maximaal 1 2.500,00 is de bedrijfs- en
kantoorinventaris verzekerd indien aanwezig op het woonadres van verzekerde.

Artikel 6 Uitsluitingen
Geen recht op schadevergoeding uit hoofde van deze verzekering bestaat ter zake van:

6.1  Opzet / Eigen schuld
Uitgesloten van de dekking is schade die de verzekeringnemer of een verzekerde met opzet, al dan niet bewuste
roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld heeft veroorzaakt, ongeacht of die schade is veroorzaakt aan zijn
eigen belang(en) of (ook) aan die van (een) andere verzekerde(n). Met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan
niet bewuste merkelijke schuld van de verzekeringnemer of een verzekerde wordt voor de toepassing van deze uitsluiting
gelijkgesteld de opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van degene die in
opdracht of met goedvinden van de verzekeringnemer of een verzekerde de algehele feitelijke leiding heeft over het
bedrijf of een deel van het bedrijf van de verzekeringnemer of van die verzekerde en die in die hoedanigheid schade
veroorzaakt.
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6.2  Diefstal
Uitgesloten van deze verzekering zijn andere vormen van diefstal dan genoemd in de Definities, alsmede:
- Diefstal zonder sporen van buiten- en binnenbraak.

Echter, tijdens de openingsuren van de winkel of atelier is het wegnemen van of diefstal van zaken uit de
handelsvoorraad meeverzekerd, tenzij blijkt dat door de verzekeringnemer en/of diens personeel niet zorgvuldig is
gehandeld en met inachtneming van hetgeen in artikel 5.1.3, Beperkingen, is vermeld.

- Diefstal van de handelsvoorraad uit etalage(s), buitenvitrines en (toonbank-)vitrines.
Uitgesloten is diefstal (tenzij er sprake is van overval) van de handelsvoorraad uit etalage(s) en (toonbank-)vitrines, tenzij
de diefstal wordt voorafgegaan door braak aan deze ruimten of de diefstal is gepleegd door (door verzekerde
aannemelijk te maken) gebruikmaking van (een) valse sleutel(s) of ander(e) voor opening van het slot bestemd(e)
werktuig(en).

- Diefstal handelsvoorraad uit brandkast of kluis
Uitgesloten is het recht op enige schadevergoeding indien na een inbraak blijkt dat  de brandkast of de kluis zonder
geweld is geopend.

- Overval tijdens het in- en uitruimen van de brandkast of kluis
Uitgesloten is schade of verlies van de handelsvoorraad, veroorzaakt door een overval, gepleegd gedurende het dagelijks
in- en uitruimen van de brandkast of kluisruimte, tenzij verzekerde kan aantonen dat alle in de polis voorgeschreven
beveiligings- en veiligheidsvoorschriften en overige eisen in acht genomen zijn.

- Diefstal, oneerlijkheid en bedrog door werknemers
Uitgesloten is schade door diefstal of enige andere oneerlijkheid dan wel bedrog, begaan door een werknemer of door
een (handels-)agent van verzekerde, of door personen aan wie (hetzij door verzekerden hetzij door anderen) verzekerde
zaken zijn toevertrouwd (behoudens de gevallen wanneer zaken aan de post of een andere door De Onderlinge
goedgekeurde vervoerder zijn toevertrouwd).

6.3  Vermissing of verduistering
Uitgesloten is schade door vermissing of verduistering

6.4  Inventarisatieschade
Uitgesloten van vergoeding is vermissing van verzekerde zaken die bij inventarisatie worden vermist, tenzij verzekerde het
bewijs kan leveren dat de vermissing te wijten is aan een door de polis gedekt gevaar.

6.5  Geld en geldswaardige papieren
Uitgesloten is verlies van en schade aan geld en geldswaardige papieren, tenzij uitdrukkelijk meeverzekerd. Indien geld en
geldswaardige papieren zijn meeverzekerd onder deze verzekering, dan is tevens tot een beperkt bedrag meeverzekerd
het risico van het accepteren van valse geldbiljetten. 

6.6  Schade aan (beveiligings-)glas
Uitgesloten is schade aan elke vorm van glas, al dan niet dienende tot lichtdoorlating, waaronder elke vorm van
beveiligingsglas, zoals pantserglas, perspexglas, lexanglas etc. tenzij schade aan (beveiligings-)glas separaat is
meeverzekerd.

6.7  Schade tijdens transport en verblijf elders
Uitgesloten is schade aan de verzekerde zaken ontstaan tijdens transport dan wel tijdens verblijf elders, tenzij hiervoor (met
inachtneming van bepaalde beperkingen) een aparte verzekerde som is opgenomen. Indien voor het risico tijdens transport
separaat dekking is geregeld onder deze verzekering, dan nog blijft in ieder geval uitgesloten van de dekking diefstal,
vermissing, verduistering of zoekraken van de verzekerde zaken uit onbeheerd achtergelaten vervoermiddelen, door wie
ook gebruikt, tenzij er sprake is van een professioneel vervoersbedrijf, ingehuurd door verzekeringnemer.

6.8  Het dragen van verzekerde zaken buiten het risico-adres
Uitgesloten is schade aan of verlies van de tot de handelsvoorraad behorende zaken als gevolg van het op het lichaam
dragen van die zaken buiten het risico-adres.

6.9  Tentoonstellingen en (jaar)beurzen
Uitgesloten is schade aan de verzekerde zaken wanneer zij zich bevinden op enige voor het publiek toegankelijke
 tentoonstelling en/of (jaar)beurs.
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6.10  Bewaring
Uitgesloten is verlies of schade aan de verzekerde zaken, welke door cliënten of wie dan ook aan verzekerde uitsluitend
voor bewaring zijn toevertrouwd.

6.11  Schade tijdens bewerking
Uitgesloten is schade aan of het verloren gaan van de verzekerde zaken, inclusief (reparatie)goederen van derden, door
of verband houdende met enigerlei bewerking of behandeling.

6.12  Schade aan computerprogrammatuur en software
Uitgesloten is schade aan of door computerprogrammatuur (software).

6.13  Slijtage/veroudering/storingen
Uitgesloten is schade door dan wel ten gevolge van slijtage, veroudering of storingen in elektrische apparaten en
 computerapparatuur (hardware) en verkeerd gebruik.

6.14  Vocht- en neerslagschade
Uitgesloten is vergoeding van schade, veroorzaakt door neerslag (waaronder regen, smeltwater, hagel, sneeuw),
 binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken. Uitgesloten van vergoeding is schade veroorzaakt door
vochtdoorlating van muren, constructie- of ontwerpfouten of slecht onderhoud van het gebouw.

6.15  Ongedierte, schimmel etc.
Uitgesloten is verlies of beschadiging door ongedierte, schimmel, klimatologische en/of atmosferische omstandigheden
en geleidelijke verslechtering.

6.16  Drukgolven
Uitgesloten is schade rechtstreeks veroorzaakt door drukgolven, welke door vliegtuigen of ander vliegmaterieel door het
vliegen met sonische en supersonische snelheden worden teweeggebracht.

6.17  Natuurrampen
Diversen: Uitgesloten is schade direct of indirect het gevolg zijnde van orkaan, wervelstorm, vulkanische uitbarstingen,
aardbeving, tyfoon of cycloon, inslag meteorieten en onderaards vuur. Bij schaden ontstaan hetzij gedurende de tijd
waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de verzekerde zaken de gevolgen van deze natuurrampen hebben
geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen, dat de schade niet aan de verschijnselen is toe te schrijven.
Overstroming: Uitgesloten is schade veroorzaakt door overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van
dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen, ongeacht of deze overstroming werd veroorzaakt door storm.
Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming.

6.18  Molest
Uitgesloten is schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer, muiterij en het gewapend optreden van militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van internationale
organisaties zoals de Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdrags Organisatie of de Europese Unie. De zes genoemde
vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst, die door het
Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is
gedeponeerd.

6.19  Terrorisme
Uitgesloten is schade veroorzaakt door of direct verband houdende met terrorisme. Onder terrorisme wordt verstaan
gewelddadige handelingen of gedragingen 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 materiele schade 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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6.20  Atoomkernreactie
Uitgesloten is schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreactie, onverschillig hoe de reactie
is ontstaan en onverschillig waar zij zich heeft voorgedaan. Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie
waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. De uitsluiting ter zake
van atoomkernreacties 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 de benodigde vergunning(en) voor vervaardiging, gebruik, opslag
en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door de overheid moet(en) zijn afgegeven. Voor zover krachtens de wet een
derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. Onder ‘wet’ te verstaan de Wet
Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling op het gebied van
kernenergie. Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet.

Artikel 7 Eigen risico
Tenzij anders is overeengekomen, blijft van iedere schade 5% van het schadebedrag ten laste van de verzekerde, echter
met een minimum eigen risico van 1 250,00 en een maximum eigen risico van 1 2.500,00. Er geldt geen eigen risico voor
brandschade, zendingen en voor glasschade.

Artikel 8 Schade - verplichtingen en vaststelling

8.1 Verplichtingen van verzekerde bij dreiging of ontstaan van schade

Bereddingsplicht. 
Verzekeringnemer en/of verzekerde is bij dreiging tot schade of na ontstane schade verplicht alle maatregelen te nemen
ter voorkoming of vermindering van (verdere) schade als bedoeld in artikel 7:957 BW. Aan deze verzekering kunnen geen
rechten worden ontleend indien de verzekeringnemer of de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter
voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 BW, voor zover daardoor de belangen van De
Onderlinge zijn benadeeld.

8.2 Verplichtingen van verzekerde na schade
Verzekerde heeft de navolgende verplichtingen na schade:

Schademeldingsplicht:
Zodra de verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor De Onderlinge tot een uitkeringsplicht
kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is aan De Onderlinge te melden.
In ieder geval van diefstal of poging daartoe, vandalisme, gewelddadige beroving en afpersing moet ook onverwijld
aangifte gedaan worden bij de politie.

Schade-informatieplicht:
Verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn aan De Onderlinge alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor
De Onderlinge van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen.

Medewerkingsplicht: 
Verzekerde is verplicht zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van De Onderlinge zou
kunnen benadelen.

Plicht behoorlijke boekhouding en/of administratie bij te houden: 
Verzekerde is verplicht een behoorlijke (voorraad)administratie en boekhouding bij te houden, waarin alle aankopen,
verkopen en andere transacties moeten worden vastgelegd. Deze boeken en aantekeningen moeten in geval van schade
ter inzage worden gegeven aan De Onderlinge of de expert(s).

Overtreding van de verplichtingen als in de voorgaande punten omschreven, heeft verlies van het recht op
schadevergoeding tot gevolg, tenzij de verzekerde bewijst, dat het niet nakomen van de voorgeschreven maatregelen
niet tot meerdere schade heeft geleid. Indien door het niet nakomen van de hiervoor genoemde verplichtingen De
Onderlinge schade lijdt, heeft zij het recht deze schade te verhalen op verzekerde en die schade te verrekenen met het
(eventueel) uit te keren schadebedrag.
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8.3  Benoeming experts
Bij aanzienlijke schades zal als uitsluitend bewijs van de grootte van de schade gelden een taxatie, gemaakt door een
gezamenlijk te benoemen expert of door twee experts, waarvan verzekerde en De Onderlinge er ieder één benoemen. In
het laatste geval benoemen beide experts samen vóór de aanvang van de werkzaamheden een derde, die bij gebrek aan
overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide taxaties heeft vast te stellen. De experts
hebben het recht zich afzonderlijk of gezamenlijk door deskundigen te doen bijstaan.

8.4  Honoraria en kosten experts
Honoraria en kosten van experts en deskundigen zijn voor rekening van De Onderlinge, met die beperking dat de
declaraties van de door verzekerde benoemde expert en de door deze geraadpleegde deskundigen slechts worden vergoed
tot maximaal het bedrag dat de door De Onderlinge benoemde expert (en de door hem geraadpleegde deskundigen) in
rekening brengt. In geval van onderverzekering zullen de kosten van de door verzekerde benoemde expert (eveneens) pro
rata worden vergoed door De Onderlinge.

8.5  Medewerking expertise
De Onderlinge en de verzekeringnemer dan wel verzekerde zijn verplicht om aan de expert(s) alle medewerking te verlenen,
die nodig is om op juiste wijze diens taak te vervullen. Dit houdt onder meer in: het ter inzage geven van de polis en andere
administratieve gegevens, alsmede het verschaffen van inlichtingen over oorzaak, toedracht en omvang van de schade.

8.6  Valse en bedrieglijke vordering
Het recht op uitkering uit hoofde van deze verzekering vervalt indien de verzekerde één of meer van bovenstaande
verplichtingen niet is nagekomen met het opzet De Onderlinge te misleiden, behoudens voor zover deze misleiding het
verval van recht op uitkering niet rechtvaardigt. Een verzekerde, die een vordering onder de polis indient waarvan hij weet
dat deze vals of bedrieglijk is, hetzij wat betreft het bedrag of anderszins, verliest ieder recht op schadeloosstelling en de
polis is daardoor nietig. Verzekerde heeft in dat geval geen recht op premierestitutie.

Artikel 9 Basis schadevergoeding

9.1  Handelsvoorraad
Schade aan de handelsvoorraad zal worden vergoed op basis van de oorspronkelijke kostprijs dan wel de
vervangingswaarde, welke van beide het hoogst is, eventueel te verhogen met invoerrechten, tenzij uitdrukkelijk anders
in de polis is overeengekomen. Indien bij beschadiging van de verzekerde zaken herstel mogelijk is, zal De Onderlinge deze
herstelkosten vergoeden, echter tot ten hoogste de oorspronkelijke kostprijs dan wel de vervangingswaarde ten tijde van
de schade, eventueel te verhogen met invoerrechten.
Indien het beschadigde of verlorenen deel uitmaakt van een set of een stel, heeft verzekerde het recht de waarde van de
hele set of het hele stel te vorderen, tegen overgave aan De Onderlinge van het beschadigde resp. het overgebleven
gedeelte.

9.1.1  Vergoeding kosten opsporing, tipgelden
De Onderlinge heeft het recht het verlies of de vermissing van de verzekerde zaken uit naam van verzekerde - met een
tekst die het terugkrijgen van de betreffende zaken tot doel heeft - bekend te maken in binnen- en/of buitenlandse
dagbladen naar keuze. De kosten daarvan zullen ten laste komen van De Onderlinge. De kosten gemaakt tot
terugverkrijging van het verlorene of vermiste, mits met toestemming van De Onderlinge gemaakt, alsmede de hiermede
in verband staande beloningen volgens de Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden, komen eveneens ten laste van De
Onderlinge.

9.2  Bedrijfs- en kantoorinventaris
De schadevergoeding op de bedrijfs- en kantoorinventaris geschiedt, tenzij anders overeengekomen, op basis van
nieuwwaarde, waaronder wordt verstaan het bedrag dat onmiddellijk voor het evenement nodig zou zijn geweest om
nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.
Van vergoeding van nieuwwaarde zijn uitgesloten:
A. voorwerpen waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
B. voorwerpen die zijn onttrokken aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;
C. voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde.
Voor de onder A en B bedoelde voorwerpen vindt vergoeding plaats naar dagwaarde. Voor de voorwerpen bedoeld onder
C vindt vergoeding plaats naar de waarde die aan zodanige voorwerpen uit hoofde van hun zeldzaamheid pleegt te
worden toegekend.
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9.3  Huurdersbelangen
De schade aan huurdersbelangen wordt vergoed op basis van de kosten van herbouw dan wel vervanging, indien
verzekerde binnen zes maanden na de schadedatum meedeelt dat tot herstel resp. tot herbouw zal worden overgegaan.
Het herstel dan wel de herbouw moet binnen 12 maanden na de schadedatum zijn aangevangen. Indien niet tot
herinvestering wordt overgegaan, zal schadevergoeding plaatsvinden op basis van dagwaarde. Indien de locatie
voorbestemd was voor afbraak of onteigening of indien verzekerde en/of de eigenaar van het pand vóór de schade al het
voornemen had tot sloop of vervanging van de als huurdersbelangen verzekerde zaken over te gaan, zal vergoeding
plaatsvinden op basis van de sloopwaarde, met een maximum van  1 10.000,00.

9.4  Glas
De schadevergoeding voor glas zal plaatsvinden op basis van de vervangende kostprijs, verhoogd met de kosten voor het
plaatsen en herstel van schilderwerk.

9.5  Verplichtingen van De Onderlinge
De Onderlinge zal uiterlijk vier weken nadat alle relevante informatie ter beschikking is beslissen of er sprake is van een
schade die voor vergoeding in aanmerking komt. In het bevestigende geval wordt terstond tot uitkering overgegaan.

9.6  Rechten van De Onderlinge
Verzekerde wordt geacht het eigendom van de zaken waarvoor schadevergoeding is ontvangen aan De Onderlinge te
hebben overgedragen. Mocht het gestolene of de anderszins verloren gegane zaak binnen vier weken na betaling van de
schadevergoeding gevonden worden, dan zal de schade-uitkering worden beschouwd als een renteloos voorschot. De
Onderlinge is gerechtigd teruggave van de schadevergoeding te vorderen tegen afgifte van het (de) betreffende artikel(en).

9.7 Vergoedingen boven het verzekerde bedrag
Indien niet of niet voldoende elders verzekerd geeft, bij een schade door een gedekt gevaar en/of gebeurtenis en boven
het verzekerde bedrag, deze verzekering tot de (elders genoemde) maxima recht op vergoeding van: 

9.7.1  Bereddingskosten
De Onderlinge vergoedt de bereddingskosten maar deze vergoeding zal samen met de gedekte materiele schade nooit
meer bedragen dan 150% van de verzekerde som van de voor de desbetreffende locatie onder deze polis verzekerde
bedragen.

9.7.2  Opruimingskosten
De Onderlinge vergoedt de opruimingskosten tot 10% van de verzekerde som op het verzekerde object, met een maximum
van 1 25.000,00 per gedekte schade.

9.7.3  Extra kosten van overheidswege
De extra kosten die verzekerde krachtens wettelijk voorschrift op last van de overheid moet maken, tot maximaal 
1 5.000,00 per gedekte schade.

9.7.4  Kosten voor tuinaanleg
Schade aan tuinaanleg met alles wat daartoe behoort, alsmede de bestrating indien en voor zover deze schade ten laste
komt van verzekerde, tot maximaal 1 5.000,00 per gedekte schade.

9.7.5  De kosten voor sloten
De kosten van het vervangen en inregelen van sloten, (computer)kaarten of verdere afsluitmiddelen, wanneer deze
vervanging het noodzakelijke gevolg is van diefstal van sleutels, toegangskaarten etc., ongeacht of de diefstal heeft
plaatsgevonden op de verzekerde locatie dan wel bij directieleden of bevoegde personeelsleden thuis, tot maximaal 
1 5.000,00 per gedekte schade.

9.7.6  Herstelkosten braakschade aan de opstal
De verzekering dekt mede schade (anders dan speciale glassoorten en anders dan brandschade) aangericht door inbrekers
aan de opstal van het pand waar het bedrijf van verzekerde is gevestigd, alles voor zover verzekerde daarvan eigenaar is
dan wel daarvoor als huurder aansprakelijk is, tot maximaal 1 5.000,00 per gedekte schade.
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9.7.7  Vals geld
Indien geld en geldswaardige papieren zijn meeverzekerd, is voor schade ten gevolge van het accepteren van valse biljetten
meeverzekerd een bedrag van maximaal 1 1.000,00 per keer, met een maximum van 1 1.000,00 per verzekeringsjaar.

9.7.8  Belettering glas
Indien belettering aanwezig was op ruiten en/of glas, worden na een glasschade ten gevolge van een gedekt evenement
de kosten van het belettering van het glas vergoed tot een maximum van 1 1.500,00 per gebeurtenis of serie van
gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak.

9.8  Premier-risque
Geschiedt de verzekering voor de handelsvoorraad op basis van premier-risque (voor alle risico’s behalve brand), dan
vergoedt De Onderlinge de schade tot het beloop van het op premier-risquebasis verzekerde bedrag; er wordt in dat geval
geen beroep gedaan op onderverzekering. Voor brandschade is geen verzekering op premier-risquebasis mogelijk en geldt
deze bepaling niet.

Artikel 10 Automatische bijverzekering na schade
Het verzekerd bedrag wordt verminderd met het schadebedrag. Overeengekomen is echter, dat dit schadebedrag door
De Onderlinge automatisch wordt bijverzekerd, zonder dat daarvoor bijbetaling van premie is verschuldigd. Wel behoudt
De Onderlinge zich na een schade, tussentijds, uitdrukkelijk het recht voor om:
- nadere voorwaarden te stellen ten aanzien van onder meer de beveiligings- en veiligheidseisen. Zie daartoe hetgeen is

bepaald in artikel 4;
- de polis op te zeggen. Zie daartoe het geen is bepaald in artikel 12.2, sub b.

Artikel 11 Verjaring van rechten

11.1  Indienen van een rechtsvordering
Een rechtsvordering tegen De Onderlinge tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang
van de dag, volgende op die waarop de verzekerde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden.

11.2 Bij afwijzing van een rechtsvordering
Indien De Onderlinge van oordeel is dat zij naar aanleiding van een schade niet gehouden is tot uitkering over te gaan,
zal zij daarvan schriftelijk mededeling doen aan verzekerde. Indien verzekerde zich tegen deze afwijzing niet uitdrukkelijk
en schriftelijk verzet binnen een termijn van zes maanden, ingaande de dag na dagtekening van de brief met de afwijzing
van De Onderlinge, zal daarna ieder recht tot vergoeding uit hoofde van deze verzekering verjaard zijn.

Artikel 12 Duur en einde van de verzekering

12.1  Geldigheidsduur
De verzekering heeft een op het polisblad vermelde geldigheidsduur, ingaande en eindigende ’s middags om 12.00 uur
en wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde termijn verlengd.

12.2  De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door De Onderlinge:
a. tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur van de verzekering, met inachtneming van een

opzegtermijn van twee maanden;
b. binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor De Onderlinge tot een uitkeringsverplichting kan leiden, door

verzekerde aan De Onderlinge is gemeld of nadat De Onderlinge een uitkering krachtens de verzekering heeft gedaan
dan wel heeft afgewezen. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan
twee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief, behoudens in het geval dat de opzegging verband
houdt met het opzet van een verzekerde De Onderlinge te misleiden;

c. indien verzekeringnemer de premie verschuldigd op de eerste premievervaldag niet tijdig betaalt of weigert te betalen,
alsmede indien verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt of weigert te betalen, met inachtneming van
hetgeen daaromtrent bepaald is in artikel 16;

d. binnen twee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering
niet is nagekomen en de verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet De Onderlinge te misleiden dan wel
De Onderlinge de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt
op de in de opzeggingsbrief genoemde datum.
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12.3  De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging door verzekeringnemer:
a. tegen het einde van de op het polisvermelde geldigheidsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van twee

maanden;
b. binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor De Onderlinge tot een uitkeringsverplichting kan leiden, door

verzekerde aan De Onderlinge is gemeld of nadat De Onderlinge een uitkering krachtens de verzekering heeft gedaan
dan wel heeft afgewezen. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan
twee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief;

c. binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling van De Onderlinge, houdende een wijziging van de
premie en/of voorwaarden ten nadele van de verzekeringnemer en/of verzekerde. De verzekering eindigt op de dag
waarop de wijziging volgens schriftelijke mededeling van De Onderlinge ingaat (zij het niet eerder dan 30 dagen na de
datum van dagtekening van bedoelde mededeling).

12.4  Beëindiging van rechtswege
De verzekering eindigt van rechtswege zodra verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het
verzekerde object.

Artikel 13 Wijziging van voorwaarden en premie
De Onderlinge kan met ingang van het nieuwe verzekeringsjaar gewijzigde voorwaarden en/of premies vaststellen.
Verzekerde kan tegen die wijzigingen bezwaar maken binnen 14 dagen nadat hij daarvan op de hoogte is gesteld. Indien
binnen 30 dagen na dat bezwaar geen overeenstemming tussen de partijen is bereikt, vervalt de verzekering op de 30e
dag na dat bezwaar. De premie vanaf de laatste contractsvervaldag tot de datum waarop de polis vervalt wordt dan
berekend op pro rata basis, tegen (in het voorkomende geval) de hogere premie. De verzekering wordt geacht te hebben
gelopen op basis van de nieuwe voorwaarden en de nieuwe premie.

Artikel 14 Wijziging van risico
Wanneer de aard van de verzekerde belangen en/of activiteiten het oorspronkelijke risico een wijziging ondergaat dat
deze redelijkerwijs geacht kunnen worden niet meer binnen de verzekerde hoedanigheid te vallen, is de verzekerde
verplicht meteen, ruim vooraf de wijziging zich voordoet, De Onderlinge hiervan in kennis te stellen. De Onderlinge zal
vervolgens beoordelen of zij door deze wijziging van het risico de verzekering al dan niet wenst voort te zetten, en tegen
welke voorwaarden en premie.

Zonder nadere overeenkomst ten aanzien van laatstbedoelde uitbreidingen of wijzigingen van de verzekeringsvoorwaarden
geldt, dat de dekking slechts van kracht is, voor zover schaden zonder die wijzigingen hebben geleid tot andere, beperktere
voorwaarden, al dan niet in combinatie met een hogere premie, dan dient verzekerde die voorwaarden  (alsnog) tegen zich
te laten gelden en zo mogelijk ook (alsnog) te aanvaarden dat er sprake is van onderverzekering, indien een hogere premie
betaald had moeten worden vanaf de datum van risicowijziging. 

Artikel 15 Premiebetaling
1. De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen uiterlijk op de 30e dag

nadat zij verschuldigd worden;
2. Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de 30e dag na ontvangst van het eerste betalingsverzoek

betaald heeft of weigert te betalen,  wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling door De Onderlinge is vereist, geen
dekking verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden;

3. Indien de verzekering de vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen
die nadien hebben plaatsgevonden;

4. Indien de verzekering de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen
die hebben plaatsgevonden vanaf de 15e dag nadat De Onderlinge de verzekeringnemer na de (premie-)vervaldag
schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven;

5. De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen;
6. De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de

verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel door De Onderlinge is ontvangen. In geval van overeengekomen
termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn
voldaan;

7. Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de
verzekering verschuldigd wordt;

8. Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer in verband met een tussentijdse
wijziging van de verzekering verschuldigd wordt.
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Artikel 16 Samenloop

16.1  Samenloop met andere verzekeringen
Indien blijkt, dat de door deze verzekering gedekte risico’s eveneens op (een) andere polis(sen), al dan niet van oudere
datum, zijn gedekt of daarop zouden zijn gedekt indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, loopt de
onderhavige verzekering als excedent van de andere polis(sen) respectievelijk als verschil in condities. Een  verschil in het
eigen risico zal niet voor vergoeding uit hoofde van deze verzekering in aanmerking komen.

16.2  Samenloop van rubrieken
Indien een onder deze polis gedekte schade krachtens verschillende rubrieken gedekt zou blijken te zijn, dan zullen deze
dekkingen ten opzichte van elkaar nimmer gelden als excedent op welke wijze dan ook. Een schade wordt slechts onder
één rubriek, tot de daarbij behorende limiet, vergoed, met inachtneming van alle beperkingen die van toepassing kunnen
zijn, waaronder bijvoorbeeld ook, eigen risico’s en/of onderverzekering.

Artikel 17 Geschillen en klachten
Indien verzekeringnemer een klacht heeft, dan kan deze in eerste instantie gericht worden aan De Onderlinge. Bij geschillen
en/of klachten is het streven van partijen om in onderling overleg alsnog tot een minnelijke regeling dan wel oplossing te
komen. Komen partijen er in onderling overleg niet uit, dan kan het geschil of de klacht worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in Nederland.

De Onderlinge is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). In het geval de verzekering-
nemer een natuurlijke persoon is, kan de klacht of het geschil worden voorgelegd aan dit Instituut.

Nederlands recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing op deze verzekeringsovereenkomst.
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Clausuleblad Terrorismedekking 

bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 

Terrorismeschaden N.V. NHT

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders blijkt - verstaan onder: 

1.1 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 tengevolge 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.

1.2 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 tengevolge 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. 

1.3 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.

1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT):
Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van
verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de
verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

1.5 Verzekeringsovereenkomsten:
a) Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder “staat waar het risico is

gelegen” van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen risico’s.
b) Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of,

indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de
verzekering betrekking heeft.

c) Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in
Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon
waarop de verzekering betrekking heeft.

1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars:
Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het
verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

Artikel 2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico

2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, 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,
• handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,
hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar
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ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake
vandie aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met
vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde
vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet
op het financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering.

2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar.
Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van
een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen.

2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op:
• schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
• gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan,
dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd,
voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer
verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik
en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt
alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste
een op het risicoadres is gelegen.
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in
artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer,
ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.

Artikel 3 Uitkeringsprotocol NHT

3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol).
Op grond van de in dit Protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of
het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen
beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over
voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering
aan de verzekeraar te doen.

3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een
gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico
moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend
jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.

3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar  heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering
tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering
terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken.

3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op
schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid
heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad wordt beschouwd.

Dit Clausuleblad is gedeponeerd op 10 januari 2007 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 3/2007 en op 10 januari 2007 onder
nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.
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