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Onzekerheidsvereiste 
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als 
bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voorzover de door een derde 
geleden schade op vergoeding waarvan jegens een verzekerde aan-
spraak wordt gemaakt, het gevolg is van een handelen of nalaten 
waarvan voor verzekerde en verzekeraars ten tijde van het sluiten van 
de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de derde was ont-
staan dan wel naar de normale gang van zaken nog zou ontstaan. 
 
1 VERZEKERDE 
Als verzekerde geldt uitsluitend de in het polisblad vermelde verzeke-
ringnemer, hieronder te noemen "verzekerde". 
 
2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 
“All Risks” volgens clausule G 13. 
 
3 UITSLUITINGEN 
Van de verzekering is uitgesloten: 
3.1 schade ontstaan tengevolge van slijtage van het voorwerp of een 
ander geleidelijk daarop inwerkende invloed, dan wel door de aard of 
een gebrek van de verzekerde zaak; 
3.2 schade die verzekerde met opzet of door roekeloosheid heeft 
veroorzaakt; 
3.3 schade aan de verzekerde voorwerpen gedurende de tijd dat 
deze zonder toestemming van de verzekeraar in huur, pand, bruikleen 
of consignatie zijn gegeven; 
3.4 schade welke is ontstaan tengevolge van reiniging, bewerking en 
reparatie; 
3.5 oorlogs- en stakersrisico: 
3.5.1 Onder oorlogsrisico wordt verstaan: 
3.5.1.1 oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, re-
volutie en opstand; 
3.5.1.2 uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo’s, mijnen, 
bommen en dergelijke oorlogswerktuigen ook indien de schade in vre-
destijd is ontstaan; 
3.5.1.3 neming, en aanhouding op last van hoger hand; 
3.5.2 Onder stakersrisico wordt verstaan: 
3.5.2.1 gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van 
werknemers en arbeidsonlusten; 
3.5.2.2 gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen; 
3.5.2.3 oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden; 
3.5.2.4 een en ander voorzover niet vallende onder oorlogsrisico; 
3.6 schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortvloeiend uit: 
3.6.1 atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. On-
der atoomkernreacties is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie 
vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radio-
activiteit. 
3.6.1.1 De uitsluiting onder artikel 3.6.1 geldt niet met betrekking tot 
radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en 
gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industri-
ele, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke 

doeleinden met dien verstande  dat een vergunning voor vervaardi-
ging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door 
de overheid moet zijn afgegeven. 
3.6.1.2 Voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden 
schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort van kracht. 
3.6.1.3 Onder wet is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernon-
gevallen zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijk-
heid op het gebied  van de kernenergie. 
3.6.1.4 Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de 
zin van de bedoelde wet. 
3.6.2 een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch  
wapen. 
 
4 DEKKINGSGEBIED 
Deze verzekering is uitsluitend van kracht binnen het in de polis ge-
noemde dekkingsgebied. 
 
5 BASIS VAN SCHADEVERGOEDING 
5.1 Bij beschadiging vergoedt verzekeraar de herstelkosten. Indien 
de herstelkosten evenwel meer bedragen dan het verschil tussen de 
waarde van het verzekerde voorwerp, onmiddellijk vóór en na de ge-
beurtenis, wordt dat verschil vergoed. 
5.2 Bij totaal verlies van een verzekerd voorwerp vergoedt verzeke-
raar de waarde van het verzekerde voorwerp onmiddellijk voor de ge-
beurtenis. 
 
6 VERPLICHTINGEN NA SCHADE 
6.1 Schademeldingplicht 
Zodra verzekeringnemer of de verzekerde op de hoogte is of behoort 
te zijn van een gebeurtenis die voor verzekeraar tot een uitkerings-
plicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelij-
kerwijs mogelijk is aan verzekeraar te melden. 
6.2 Schade-informatieplicht 
Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht binnen redelijke termijn 
aan verzekeraar alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor 
verzekeraar van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen. 
6.3 Medewerkingsplicht 
Verzekeringnemer en de verzekerde zijn verplicht hun volle medewer-
king te verlenen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraar 
zou kunnen benadelen. 
6.4 Sanctie bij niet nakomen verplichtingen 
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien 
verzekeringnemer of de verzekerde een of meer van bovenstaande po-
lisverplichtingen niet is nagekomen, voor zover daardoor de belangen 
van verzekeraar zijn benadeeld. 
Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekeringnemer of de 
verzekerde de hiervoor onder artikel 6.1 en 6.2 genoemde verplichtin-
gen niet is nagekomen met het opzet de verzekeraar te misleiden, ten-
zij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. 
 
7 SANCTIE OP DE NIET NAKOMING VAN DE BEREDDINGS-
PLICHT 
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 arti-
kel 7:957 BW, voor zover daardoor de belangen van verzekeraar zijn 
benadeeld. 
 
8 SCHADE-UITKERING 
Tenzij de rechthebbende anders wenst en dit vooraf schriftelijk aan 
verzekeraar heeft medegedeeld zal de verzekeraar tussenpersoon in 
rekening-courant voor de verschuldigde schade-uitkeringen en premie-
restituties crediteren. 
Verzekeraar zal daardoor zijn gekweten zodra de schade-uitkering 
door de rechthebbende zal zijn ontvangen, respectievelijk met hem zal 
zijn verrekend in overeenstemming met de wet dan wel een tussen 
hem en de tussenpersoon bestaande regeling. 
Indien de verzekeraar de schadepenningen heeft betaald aan de tus-
senpersoon en deze in gebreke blijft om deze aan de rechthebbende 
door te betalen, kan verzekeraar de schadepenningen van de tussen-
persoon terugvorderen indien hij tot hernieuwde betaling wordt aange-
sproken door de rechthebbende. 
Indien de tussenpersoon de van verzekeraar ontvangen schadepen-
ningen heeft doorbetaald aan de subagent, maar deze laatste in ge-
breke blijft voor doorbetaling zorg te dragen, zal de tussenpersoon de 
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schadepenningen van de subagent kunnen terugvorderen indien hij 
hetzij door de rechthebbende wordt aangesproken tot rechtstreekse 
betaling, hetzij de verzekeraar die schadepenningen van de tussen-
persoon terugvordert, zoals in dit artikel voorzien. 
De tussenpersoon zal de schade-uitkeringen en premierestituties aan 
de rechthebbende afdragen. 
De tussenpersoon is evenwel tot niet meer gehouden dan tot betaling 
van het saldo dat resteert na verrekening van deze schade-uitkeringen 
en premierestituties met ten tijde van het ontstaan van de afdrachtver-
plichting al dan niet opeisbare doch reeds vaststaande vorderingen op 
verzekerde uit hoofde van welke verzekering ook. 
Deze verrekening zal evenwel niet plaatsvinden bij verzekeringen die 
aan toonder of order zijn gesteld, tenzij de verzekeringnemer tot de uit-
kering is gerechtigd en bij verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen. 
Indien op het recht op uitkering een pandrecht rust als bedoeld in arti-
kel 3:229 BW, of wel een voorrecht als bedoeld in artikel 3:283 BW, 
alsook in geval van een onverplichte verzekering tegen aansprakelijk-
heid, zal de verrekening zich niet verder uitstrekken dan tot hetgeen de 
verzekeringnemer verschuldigd is terzake van de verzekering waarop 
de uitkering wordt gedaan. 
Ingeval van schade heeft verzekeraar het recht om, binnen 1 maand 
na melding, afwijzing of het doen van een (aanbod van) betaling van 
de betreffende schade, deze verzekering tussentijds aan te passen, 
met in acht name van een opzegtermijn van 2 maanden. 
 
9 VERJARING VAN VORDERING 
9.1 Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een 
uitkering verjaart door het verloop van 3 jaren na de aanvang van de 
dag, volgende op die waarop de verzekerde  met de opeisbaarheid 
daarvan bekend is geworden.  
9.2 De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, 
waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe verjarings-
termijn begint te lopen  met de aanvang van de dag, volgende op die 
waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij bij aangete-
kende brief en onder vermelding van het voormelde gevolg, ondubbel-
zinnig heeft medegedeeld de aanspraak af te wijzen. 
9.3 In geval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door verloop 
van 12 maanden. 
 
10 PREMIEBETALING 
10.1 Premiebetaling in het algemeen 
De verzekeringnemer dient de premie, daaronder begrepen de kosten 
en de assurantiebelasting, vooruit te betalen op de premievervaldatum. 
10.2 Wanbetaling 
Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de 
dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert 
te betalen, wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling door de ver-
zekeraar is vereist geen dekking verleend ten aanzien van alle gebeur-
tenissen die nadien hebben plaatsgevonden. 
10.2.1 Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te be-
talen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen 
die nadien hebben plaatsgevonden. 
10.2.2 Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig be-
taalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die 
hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat de verzekering-
nemer na de vervaldag schriftelijk is aangemaand en betaling is uitge-
bleven. 
10.2.3 De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen. 
10.2.4 De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die 
hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de verzekering-
nemer verschuldigd is, voor het geheel door de verzekeraar is ontvan-
gen. In geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dek-
king eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven ter-
mijnen zijn voldaan. 
10.2.5 Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die de 
verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de verzekering ver-
schuldigd wordt. 
10.2.6 Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die 
de verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging van de 
verzekering verschuldigd wordt. 
10.2.7 Ingeval van wanbetaling van de premie, de kosten en de as-
surantiebelasting komen alle gemaakte incassokosten, zowel in als 
buiten rechte, ten laste van de verzekeringnemer. 
 
11 TERMIJN 
Deze verzekering is gesloten voor de termijn van 12 maanden ingaan-
de op de in het polisblad genoemde ingangsdatum. Op de einddatum 
wordt deze verzekering steeds voor een gelijke termijn van 12 maan-
den verlengd, tenzij deze door verzekeringnemer of verzekeraar ten-
minste 2 maanden voor de einddatum schriftelijk is opgezegd. 
 
12 EINDE VAN DE VERZEKERING 
De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door verzeke-
raar: 
12.1 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 be-

talen, in het laatste geval echter uitsluitend indien verzekeringnemer na 
het verstrijken van de premievervaldag vruchteloos tot betaling van de 
vervolgpremie is aangemaand. De verzekering eindigt op de in de op-
zeggingsbrief genoemde datum, zij het in geval van niet-tijdige betaling 
niet eerder dan 2 maanden na de datum van dagtekening van de op-
zeggingsbrief; 
12.2 binnen 2 maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de 
mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nageko-
men en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet ver-
zekeraar te misleiden dan wel verzekeraar de verzekering bij kennis 
van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzeke-
ring eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. 
 
13 PREMIEHERZIENINGSCLAUSULE 
Verzekeraar heeft het recht jaarlijks per de in de polis vermelde pre-
mieherzieningsdatum de premies te herzien. Wanneer verzekeraar van 
dit recht gebruik maakt deelt hij dit aan de tussenpersoon uiterlijk 2 
maanden vóór de premieherzieningsdatum mede. 
Indien op de premieherzieningsdatum geen overeenstemming is be-
reikt over de nieuwe premies, geldt de verzekering op die datum als 
opgezegd, zodat – behoudens nadere regeling – de verzekering ein-
digt 30 dagen na de premieherzieningsdatum te 24.00 uur. 
 
14 AANVRAAGFORMULIER 
Deze verzekering is aangegaan onder het uitdrukkelijke beding dat de 
mededelingen in het als grondslag voor de totstandkoming van deze 
verzekering ingevulde en door de verzekeringnemer ondertekende 
aanvraagformulier juist en volledig is. 
 
15 KLACHTENBEHANDELING 
15.1 Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandko-
ming en uitvoering van deze verzekering kunnen worden voorgelegd 
aan: 
HDI Global SE, the Netherlands 
Afdeling Klachtenbehandeling 
Postbus 925 
3000 AX  Rotterdam 
Tel: 010 – 40 36 100 
Website: www.hdi.global 
15.2 Indien verzekeringnemer een natuurlijk persoon is die niet han-
delt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (of een rechtspersoon, 
waarvan de doelstelling is gericht op het particuliere belang van be-
stuurders en/of deelnemers c.q. leden) dan kan zij zich - wanneer zij 
het oordeel van verzekeraars niet bevredigend vindt - wenden tot de: 
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 
Postbus 93257 
2509 AG  DEN HAAG 
Tel: 070 – 333 8 999 
Website: www.kifid.nl 
15.3 De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening beslist 
over de ontvankelijkheid en de wijze van afhandeling van de klacht. 
Wanneer verzekeringnemer geen gebruik wil of kan maken van deze 
klachtenbehandelingsmogelijkheden kan verzekeringnemer het geschil 
voorleggen aan de bevoegde rechter. 
 
16 GESCHILLEN 
Alle geschillen betreffende deze verzekeringsovereenkomst zijn on-
derworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Rotterdam. 
 
17 TOEPASSELIJK RECHT 
Geschillen, die de verzekeringsovereenkomst betreffen zijn onderwor-
pen aan Nederlands Recht, tenzij nadrukkelijk anders overeengeko-
men. 
 
18 PERSOONSREGISTRATIE 
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens opge-
vraagd. Deze worden door HDI Global SE, the Netherlands verwerkt 
ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van: 
a. overeenkomsten;  
b. voor het uitvoeren van marketingactiviteiten;  
c. ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële  
instellingen;  
d. voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke  
verplichtingen. 
 
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan HDI Global SE, 
the Netherlands gegevens doorgeven aan en raadplegen bij de Stich-
ting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude 
tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toe-
passing. Zie ook www.stichtingcis.nl. 
 
Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode “Verwer-
king Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. Een 
consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij HDI 
Global SE, the Netherlands. De volledige tekst van de gedragscode 
kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars 
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www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het 
Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag). 
 
19 ADRES 
Kennisgevingen door verzekeraar aan verzekerde geschieden rechts-
geldig aan diens laatst bij verzekeraar bekende adres of aan het adres 
van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. 
 
20 RENTE 
De verzekeraar vergoedt slechts rente te rekenen van 3 maanden na 
indiening van de schaderekening met de daartoe betrekkelijke be-
scheiden, mits binnen 3 maanden daarna terzake een dagvaarding 
aan de verzekeraar is uitgebracht. 
Indien de dagvaarding later dan 6 maanden na het indienen van de 
schaderekening wordt uitgebracht, is geen rente verschuldigd vóór de 
dag van de dagvaarding. 


