
H7054  Inbreuk op handels- en/of economische sancties  
Verzekeraars zijn niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden 
krachten deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- 
en regelgeving uit hoofde waarvan het verzekeraars verboden is om krachtens 
deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren. 
De bijzondere voorwaarden kunnen aanvullende dan wel branche specifieke 
sanctiebepalingen bevatten. 
 
 
UV409 Techniek Nederland arrangement  
De verzekeringen die onder deze polis vallen, zijn gesloten op het 
arrangement voor Techniek Nederland aangesloten leden via UVVS te 
Zoetermeer. In geval van wijziging van intermediair en/of beëindiging 
lidmaatschap bij Techniek Nederland, heeft de maatschappij het recht om de 
premies en/of voorwaarden aan te passen aan de standaard voor deze risico's 
geldende premies en/of voorwaarden. 
 
LM-3 Uitsluitingen  
Uitsluiting verhuur zonder machinist, bedienend personeel van de 
verzekeringnemer:  
Nadrukkelijk is van de dekking onder deze verzekering uitgesloten verhuur 
van de verzekerde objecten zonder machinist, bestuurder dan wel bedienend 
personeel van de verzekeringnemer 
 
Uitsluiting gebruik aan boord van schepen/vaartuigen:  
Nadrukkelijk is van de dekking onder deze verzekering uitgesloten schade aan 
de verzekerde objecten, kosten en alle schade aan derden waarvoor 
verzekeringnemer aansprakelijk wordt gehouden in verband met het gebruik van 
de verzekerde objecten aan boord van schepen/vaartuigen. 
 
Uitsluiting sloopwerkzaamheden:  
Nadrukkelijk is van de dekking onder deze verzekering uitgesloten alle 
schade, kosten en alle schade aan derden waarvoor verzekeringnemer 
aansprakelijk wordt gehouden verband houdende met of voortvloeiende uit 
sloopwerkzaamheden. 
 
Uitsluiting Vijzelen:  
Nadrukkelijk is van de dekking onder deze verzekering uitgesloten alle 
schade, kosten aan de verzekerde objecten en alle schade aan derden waarvoor 
verzekeringnemer aansprakelijk wordt gehouden verband houdende met of 
voortvloeiende uit vijzelwerkzaamheden. 
 
Uitsluiting asbest verwerking:  
Nadrukkelijk is van de dekking onder deze verzekering uitgesloten alle 
schade, kosten en alle schade aan derden waarvoor verzekeringnemer 
aansprakelijk wordt gehouden verband houdende met of voortvloeiende uit de 
behandeling, verwerking of het vervoer van asbest. 
 
Uitgesloten onder rubriek 4.3 Schade aan andere zaken:  
Nadrukkelijk is van de dekking onder deze polis uitgesloten schade door 
verlies of beschadiging aan de lading en last met het object vervoerde zaken. 
 
Uitsluiting SVI:  
Van de in de polis en clausule(s) vermelde dekking is uitgesloten de 
vergoedingsplicht van verzekeringnemer/ verzekerde, in zijn hoedanigheid van 
werkgever, voor personenschade geleden door de bestuurder van het verzekerde 
object dat een ongeval veroorzaakt. 
 
 
 



LM-4 Landmateriaal vervoer gevaarlijke stoffen  
Deze vezekering voldoet aan het onder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (W.A.M.) verplicht gestelde, een aanvullend te verzekeren 
bedrag van EUR 10.000.000,00 met betrekking tot risicoaansprakelijkheid voor 
vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze verzekerde som geldt per object per 
gebeurtenis in geval van materiële schade en lichamelijk letsel tezamen. 
 
 
LM-5 Schade aan andere zaken van verzekerde( artikel 4.3)  
De met of door het verzekerde object veroorzaakte schade aan andere zaken 
van de verzekerde is (secundair) meeverzekerd tot € 125.000,00 per 
gebeurtenis. 
 
s 
B26 Diefstal werk- en landmaterieel  
1. In geval van diefstal, verduistering, vermissing van of joyriding met het 
   verzekerde object geldt voor cascoschade een (extra) eigen risico van 
   ..%o van het schadebedrag met een minimum van EUR ... per gebeurtenis. 
 
2. Bij de berekening van het schadebedrag dat ten laste van de polis kan 
   worden gebracht, zal het (extra) eigen risico worden toegepast vóór 
   andere in de polis voorkomende eigen risico's. Voor de toepassing van het 
   extra eigen risico maakt het geen verschil of het object later geheel of 
   gedeeltelijk wordt teruggevonden. 
 
3. Het (extra) eigen risico zal niet worden toegepast indien verzekeringnemer 
   aantoont dat: 
   * het object, was uitgerust met een door VbV of een soortgelijke 
     instantie goedgekeurd beveiligingssysteem, 
     en 
   * dit beveiligingssysteem in overeenstemming is met de voorgeschreven 
     beveiligingsklasse conform de opgenomen risico-indeling, 
     en 
   * dit beveiligingssysteem is goedgekeurd en jaarlijks is gecontroleerd 
     door een erkend VbV inbouwbedrijf, 
     en 
   * dit beveiligingssysteem ten tijde van de diefstal, verduistering, 
     vermissing of joyriding in werking was. 
 
4. Ongeacht het gestelde in lid 3 zal het (extra) eigen risico ook worden 
   toegepast indien de gemachtigde gebruiker van het object, in ernstige 
   mate in gebreke is gebleven om die maatregelen te treffen welke van een 
   zorgvuldig gebruiker onder gegeven omstandigheden mocht worden verwacht 
   teneinde het risico van diefstal, verduistering, vermissing van of 
   joyriding met het verzekerde object te voorkomen. 
 
AANVULLENDE BEPALING 
In geval van toepassing van B26 wordt het eigen risico voor cascoschade 
verdubbeld (minimum EUR 500,-) per gebeurtenis. 
Indien geen eigen risico van toepassing geldt een minimum eigen risico van 
EUR 500,- per gebeurtenis. 
 

 


