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Artikel 1

Begripsomschrijvingen

1 Verzekeringnemer

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als zodanig in de polis is vermeld.

2 Verzekerde

Verzekeringnemer of de natuurlijke persoon of rechtspersoon, voor zover deze belang heeft
bij het behoud van de verzekerde zaak uit hoofde van eigendom of ander zakelijk recht, dan
wel voor zover deze het risico draagt.

3 Verzekerde zaken

Zaken van verzekerde zoals omschreven in de polis en die voor risico van verzekerde worden
vervoerd.

4 Hulpmaterialen

Meevervoerde materialen in eigendom van verzekeringnemer die zonder enige vorm van
motorische kracht bestemd zijn om de verzekerde zaken te verplaatsen.

5 Verzekerde waarde

Als verzekerde waarde zal gelden:
1 voor niet verkochte zaken: de waarde van de inkoopfactuur, verhoogd met vracht en alle
verdere onkosten, voor zover een en ander niet reeds in het factuurbedrag is begrepen.
2 voor verkochte zaken: de waarde van de verkoopfactuur, verhoogd met vracht en alle
verdere onkosten, voor zover een en ander niet reeds in het factuurbedrag is begrepen.
3 voor gebruikte zaken: de dagwaarde.

Artikel 2

Omvang dekking verzekerde zaken

1 Evenementen

Conditie 1
De maatschappij vergoedt:
alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde zaken - met inbegrip van de
onkosten bedoeld in de artikelen 283 en 655 van het Wetboek van Koophandel - uitsluitend
indien:
1 (a) het vaartuig waarin of waarop de verzekerde zaken zich bevinden:
– in brand is geraakt,
– is gestrand of gezonken,
– in aanvaring of aanraking is gekomen met ijs of enig ander voorwerp dan water,
(b) enig vervoermiddel (anders dan een vaartuig) waarop of waarin de verzekerde zaken
zich bevinden een ongeval is overkomen of in brand geraakt, mits redelijkerwijze kan
worden aangenomen dat het evenement naar zijn aard en omvang het verlies van en de
schade aan de verzekerde zaken heeft veroorzaakt;
2 het verlies en de schade het gevolg zijn van:
– brand of ontploffing,
– het vallen van de verzekerde zaken (bulklading hieronder niet begrepen) of een deel
daarvan tijdens het laden of lossen,
– het overboord werpen of spoelen of op andere wijze te water geraken van de verzekerde
zaken of een deel daarvan,
– het lossen van de verzekerde zaken uit nood of in een noodhaven en het opnieuw laden
van die zaken.
De maatschappij vergoedt voorts alle bijdragen in averij-grosse, zoals omschreven in de
artikelen 9 en 10 van de Algemene Voorwaarden ‘Nederlandse Beurs-Goederenpolis 1991’.
De verliezen, schaden, onkosten en bijdragen van averij-grosse, voor welke de maatschappij
krachtens deze voorwaarden aansprakelijk is, worden vergoed hoe gering zij ook mochten
zijn, dus zonder franchise.

2 Diefstal

Conditie 2
Als conditie 1, doch inclusief diefstal, mits gepleegd na braak aan het vervoermiddel,
alsmede diefstal van het gehele vervoermiddel.
De maatschappij vergoedt voorts alle bijdragen in averij-grosse, zoals omschreven in de
artikelen 9 en 10 van de Algemene Voorwaarden ‘Nederlandse Beurs-Goederenpolis 1991’.
De verliezen, schaden, onkosten en bijdragen van averij-grosse, voor welke de maatschappij
krachtens deze voorwaarden aansprakelijk is, worden vergoed hoe gering zij ook mochten
zijn, dus zonder franchise.

3 Alle van buiten komende
onheilen

Conditie 3
De maatschappij vergoedt:
alle verliezen van en materiële schaden aan de verzekerde zaken - met inbegrip van de
onkosten bedoeld in de artikelen 283 en 655 van het Wetboek van Koophandel - door:
– brand, ontploffing, onweer of storm,
– schipbreuk, stranding, aanvaring, overboord werpen of spoelen of op andere wijze te
water geraken,
– aanrijden, botsen, omslaan of enig ander ongeval, het vervoermiddel overkomen,
– opzet of schuld van de kapitein, de bemanning, chauffeurs of andere met het vervoer
belaste personen,
– enig ander van buiten aankomend onheil, hoe ook genaamd, echter onverminderd de
uitsluiting van bederf en eigen schuld in de artikelen 17 en 18 en het beding ‘vrij van
oorlogsrisico en stakersrisico’ als voorkomende in artikel 25 van de Algemene
Voorwaarden ‘Nederlandse Beurs-Goederenpolis 1991’,
– exclusief breuk, lekkage of smelting, tenzij veroorzaakt door of bij gelegenheid van een
van de onder conditie 1 genoemde evenementen.
De maatschappij vergoedt voorts alle bijdragen in averij-grosse, zoals omschreven in de
artikelen 9 en 10 van de Algemene Voorwaarden ‘Nederlandse Beurs-Goederenpolis 1991’.
De verliezen, schaden, onkosten en bijdragen van averij-grosse, voor welke de maatschappij
krachtens deze voorwaarden aansprakelijk is, worden vergoed hoe gering zij ook mochten
zijn, dus zonder franchise.

4 All-Risks

Conditie 4
De maatschappij vergoedt:
alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde zaken - met inbegrip van de
onkosten bedoeld in de artikelen 283 en 655 van het Wetboek van Koophandel - onverschillig
door welke oorzaak ontstaan, echter onverminderd de uitsluiting van bederf en eigen schuld in
de artikelen 17 en 18 en het beding ‘vrij van oorlogsrisico en stakersrisico’ als voorkomende in

artikel 25 van de Algemene Voorwaarden ‘Nederlandse Beurs-Goederenpolis 1991’.
De maatschappij vergoedt voorts alle bijdragen in averij-grosse, zoals omschreven in de
artikelen 9 en 10 van de Algemene Voorwaarden ‘Nederlandse Beurs-Goederenpolis 1991’.
De verliezen, schaden, onkosten en bijdragen van averij-grosse, voor welke de maatschappij
krachtens deze voorwaarden aansprakelijk is, worden vergoed hoe gering zij ook mochten
zijn, dus zonder franchise.
Artikel 3

Opruimingskosten
De verzekering dekt de kosten van opruiming, berging en vernietiging ten gevolge van een
gedekte schade aan de verzekerde zaken tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag per
gelegenheid met een maximum van 1 1.250,- voor zover niet elders verzekerd. Vergoeding
vindt boven de verzekerde som plaats.

Artikel 4

Omvang dekking hulpmaterialen
De verzekering dekt tijdens de verzekerde reis schade aan hulpmaterialen ten gevolge van
oorzaken zoals omschreven in conditie 3 tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag per
gelegenheid met een maximum van 1 1.250,-, voor zover niet elders verzekerd. Vergoeding
vindt boven de verzekerde som plaats.

Artikel 5

Diefstalrisico
Voor zover het diefstalrisico is meeverzekerd geldt dat de verzekerde zaken en hulpmaterialen die zich buiten de normale werkuren in het vervoermiddel bevinden slechts tegen
diefstal zijn gedekt indien het vervoermiddel in een behoorlijk afgesloten of bewaakte ruimte
is gestald en sporen van braak aan deze afgesloten of bewaakte ruimte worden aangetoond.
Van ‘normale werkuren’ is sprake gedurende de periode dat het vervoermiddel wordt gebruikt
ter uitvoering van werkzaamheden bij en/of ten behoeve van cliënt/opdrachtgever.
Deze beperking van de diefstaldekking vervalt indien verzekerde aantoont dat stalling als
hierboven aangegeven onmogelijk was als gevolg van:
– een het vervoermiddel of de bestuurder ervan overkomen ongeval;
– een plotseling defect van/aan het vervoermiddel waardoor verder rijden onmogelijk was;
– onvoorziene omstandigheden waardoor de te volgen weg(en) niet veilig berijdbaar
was/waren.

Artikel 6

Zaken van derden
Deze verzekering omvat mede het vervoer van zaken van derden, welke verzekerde voor
reparatie of bewerking onder zich heeft. De verzekering geschiedt ten aanzien van deze
zaken zonder lastgeving en dekt het belang der eigenaars van de lading. Indien echter deze
zaken tegen de bij deze polis verzekerde risico’s elders verzekerd zijn, onverschillig of
zodanige elders lopende verzekering van oudere of jongere datum is dan deze polis en met of
zonder lastgeving is afgesloten, dekt de onderhavige polis uitsluitend de aansprakelijkheid
van verzekerde, mits de schade ook bij het ontbreken van een elders lopende verzekering
onder deze polis verhaalbaar zou zijn geweest.

Artikel 7

Vervangend vervoermiddel
Indien een vervoermiddel tengevolge van reparatie of revisie tijdelijk buiten gebruik wordt
gesteld, zal de verzekering eveneens van kracht zijn voor een vervangend gelijksoortig
vervoermiddel, zonder dat hiervan aan de maatschappij behoeft te worden kennisgegeven.

Artikel 8

Uitsluitingen en beperkingen
Naast de uitsluitingen en beperkingen als vermeld in de Algemene Voorwaarden ‘Nederlandse
Beurs-Goederenpolis 1991’ geeft de verzekering tevens geen dekking voor:

1 Atoomkernreacties

a Schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties,
onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
b Deze uitsluiting onder a geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële landbouwkundige,
medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden,
mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is
voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radio-actieve stoffen.
Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet
Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan
boord van een schip.
c Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade
aansprakelijk is, vindt sub b geen toepassing.

Artikel 9

Verplichtingen en verlies van rechten bij schade

1 Verplichtingen verzekerde

Bij schade is verzekerde verplicht:
– de schade zoveel mogelijk te beperken;
– onmiddellijk kennis te geven aan de maatschappij;
– een schriftelijke schade-aangifte in te dienen op een daarvoor bij de maatschappij in
gebruik zijnd formulier;
– alle relevante gegevens en bewijsstukken te verstrekken welke de maatschappij of de door
haar aangestelde deskundige nodig acht;
– aanwijzingen van de maatschappij of de door haar aangestelde deskundige op te volgen en
alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen;
– het verhaalrecht op derden te waarborgen en in ieder opzicht mee te werken opdat de
maatschappij de schade kan verhalen;
– ingeval van diefstal of enig ander strafbaar feit onmiddellijk aangifte doen bij de politie.

2 Verlies van recht op
uitkering

Elk recht op schadevergoeding vervalt:
– als bij schade opzettelijk onjuiste gegevens worden verstrekt;
– als enige uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verplichting niet is
nagekomen en daardoor de belangen van maatschappij zijn geschaad.

Artikel 10

Schadeberekening en vergoeding

1 Verzekerde zaken

Bij het berekenen van de schadevergoeding gelden de volgende bepalingen.
a Ingeval van beschadiging wordt de schade aan verzekerde zaken over de gezonde waarde
van de zaken op de plaats van bestemming vastgesteld. Deze verhouding wordt uitgedrukt
in een percentage, dat over de verzekerde waarde van de zaken wordt omgeslagen.
Het aldus berekende bedrag wordt vergoed, tenzij herstel mogelijk is. In dit laatste geval
geschiedt de uitkering op basis van herstelkosten tot maximaal het hierboven berekende
bedrag.
b Ingeval van totaal verlies dan wel gedeeltelijk verlies wordt vergoed de verzekerde waarde
- respectievelijk een pro rata deel daarvan - verminderd met de waarde der restanten en
eventueel bespaarde kosten.
c Ingeval van voortijdige beëindiging van de verzekerde reis worden de bespaarde kosten in
mindering gebracht.
d De schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het in de polis vermelde maximumbedrag
per gelegenheid.
e Ingeval van schade aan of verlies van gebruikte zaken wordt maximaal de dagwaarde
onmiddellijk voor de schadegebeurtenis vergoed, onder aftrek van eventuele
restantwaarde.

2 Hulpmaterialen

De schade aan en verlies van verzekerde hulpmaterialen wordt berekend over de dagwaarde
van de hulpmaterialen op het ogenblik direct voor de schade onder aftrek van de waarde van
de restanten.
Het aldus verkregen bedrag wordt vergoed, tenzij herstel mogelijk is. In dit laatste geval
geschiedt de uitkering op basis van de herstelkosten tot ten hoogste het hierboven berekende
bedrag.

Artikel 11

Overschrijding maximum
Indien de waarde van de verzekerde zaken geladen in een vervoermiddel of verblijvend op
enige locatie gedurende de verzekerde reis het bij deze polis verzekerde maximum
overschrijdt, vergoedt de maatschappij de schade in verhouding van de verzekerde som tot de
volle waarde, tenzij voordat de verzekerde reis aanvangt met de maatschappij een regeling
omtrent de verzekering van het meerdere getroffen is of tenzij het meerdere elders verzekerd
is, in welk geval het risico van de maatschappij loopt in gemeenschap met de elders gesloten
verzekering(en).

Artikel 12

Schadevaststelling
1 Indien de schade niet bij onderling goedvinden wordt geregeld, zal als bewijs van de
omvang en wijze van ontstaan der schade gelden een rapport opgemaakt door een door de
maatschappij te benoemen deskundige wiens kosten geheel voor rekening van de
maatschappij zijn.
2 Bij verschil van mening over het schadebedrag of de wijze van ontstaan der schade heeft
de verzekerde het recht om tegenover de deskundige van de maatschappij zelf ook een
deskundige aan te wijzen, wiens kosten voor rekening van de verzekerde zijn.
3 Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen zullen deze tezamen een derde
deskundige benoemen. Na de beide deskundigen gehoord of behoorlijk opgeroepen te
hebben, zal deze binnen de grenzen der beide taxaties het schadebedrag en indien nodig
de wijze van ontstaan der schade bindend vaststellen. Zijn kosten worden door partijen elk
voor de helft gedragen.
Indien de beide deskundigen niet tot overeenstemming kunnen komen over de benoeming
van de derde deskundige, zal de meest gerede partij het recht hebben de President van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam te verzoeken de derde deskundige te benoemen,
welke benoeming alsdan bindend zal zijn voor beide partijen. De partij van wie zulk een
verzoek uitgaat zal de andere partij daarvan onverwijld per aangetekende brief in kennis
stellen.

Artikel 13

Premie

1 Premiebetaling

Premie, waarin begrepen kosten en eventueel assurantiebelasting zijn op de vervaldag bij
vooruitbetaling verschuldig. Indien de premie niet binnen 30 dagen na de vervaldag volledig is
voldaan biedt de verzekering daarna, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is,
geen dekking meer. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen. De dekking wordt
weer van kracht om 12 uur ’s middags van de dag volgend op die, waarop de verschuldigde
premie is aangeboden en door de maatschappij is aanvaard. Gebeurtenissen die zich hebben
voorgedaan gedurende de periode waarin de verzekering geen dekking bood, blijven van
dekking uitgesloten.

2 Premierestitutie

Verzekeringnemer heeft uitsluitend recht op restitutie van de premie over de nog niet
verstreken verzekeringstermijn bij tussentijde beëindiging door de maatschappij behoudens in
geval van opzegging wegens het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens bij schade.
Restitutie vindt niet plaats indien het te restitueren bedrag minder dan 1 10,- bedraagt.

3 Herziening van premie
en voorwaarden

De maatschappij heeft het recht jaarlijks per de in de polis vermelde premievervaldag de
premie en/of voorwaarden van deze verzekering te wijzigen. Wanneer de maatschappij van
dit recht gebruik maakt, deelt zij dit uiterlijk één maand voor de premievervaldatum mee.
Tot 30 dagen na de wijzigingsdatum heeft verzekeringnemer het recht de wijziging schriftelijk
te weigeren, indien deze leidt tot hogere premie of voorwaarden die voor hem nadeliger zijn.

Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt geldt de verzekering op die datum als
opgezegd, zodat behoudens nadere regeling de verzekering eindigt 30 dagen na de
wijzigingsdatum te 24.00 uur.
Artikel 14

Looptijd van de verzekering

1 Duur

De verzekering is aangegaan voor de contractsduur die in de polis is aangegeven.
De contractsduur wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor de in de polis aangegeven
termijn, tenzij de verzekering overeenkomstig het hieronder bepaalde is beëindigd.

2 Beëindiging

De verzekering eindigt:
a op de contractsvervaldatum indien de verzekeringnemer de verzekering schriftelijk aan de
maatschappij heeft opgezegd uiterlijk 30 dagen voor deze dag;
b door een schriftelijk opzegging van de maatschappij - ook tussentijds - mits zij daarbij een
termijn van tenminste 30 dagen in acht heeft genomen;
c gedurende de periode dat de verzekeringnemer in gebreke is de verschuldigde premie te
voldoen, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 14 dagen door de
maatschappij;
d met onmiddellijke ingang, indien in geval van schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn
verstrekt;
e wanneer op de premievervaldag geen overeenstemming is bereikt over herziening van
premies en/of voorwaarden volgens de regeling in artikel 13 sub 3. De verzekering eindigt
in dat geval 30 dagen na de premievervaldag.

Artikel 15

Aanvraagformulier
Deze verzekering is aangegaan met het uitdrukkelijke beding, dat het door verzekeringnemer
ondertekende aanvraagformulier voor deze verzekering juist en volledig is ingevuld.

Artikel 16

Algemene informatie

1 Adres

Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan
zijn laatste bij de maatschappij bekende adres, of aan het adres van de tussenpersoon via
wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

2 Persoonsgegevens

De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader
over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij
(of, als de verzekering loopt via een gevolmachtigd agent: de gevolmachtigd agent) gevoerde
persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.
Aanmelding van de door de maatschappij gevoerde registratie bij de Registratiekamer is
gedaan op 29 juni 1990. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter
inzage bij de maatschappij.

3 Toepasselijk recht en
klachteninstanties

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kan men zich, behalve tot
de directie van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam,
wenden tot het Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN ’s-Gravenhage.

Artikel 17

Onderling verband van de bepalingen
Alle bij deze polis behorende bepalingen worden in onderling verband opgevat. Algemene
bepalingen gelden slechts in zoverre als hun werking niet door een meer bijzondere bepaling
wordt teniet gedaan. Deze voorwaarden gaan voor de bepalingen van de aangehechte
Algemene Voorwaarden ‘Nederlandse Beurs-Goederenpolis 1991’.

