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PK060-11    ALGEMENE VOORWAARDEN 
             PAKKETVERZEKERING VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN 
 
De  Algemene  voorwaarden zijn van toepassing op de rubrieken van de bijzondere voorwaarden,  met 
instandhouding van hetgeen in deze bijzondere voorwaarden is geregeld. 
 
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien 
en voorzover de door verzekerde of een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraar 
respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor 
partijen ten tijde van het  sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de verzekerde 
respectievelijk derde was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. 
Het enige gevolg van het ontbreken van  onzekerheid is dat de betreffende schade niet is gedekt; de 
verzekering blijft onverminderd van kracht. Het bepaalde in artikel 7:928 lid 2 en lid 3 BW is niet van 
toepassing op de  mededelingsplicht van verzekeringnemer bij het sluiten van de onderhavige verzekering. 
 
  
1        Begripsomschrijvingen  
          In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
1.1     Verzekeringnemer  

Verzekeringnemer is diegene, die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en de  
premie en kosten is verschuldigd. 

 
1.2     Verzekeraars  

Verzekeraars zijn diegenen, die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor het door of 
namens hem getekende aandeel. 

 
1.3     Verzekerden  
          Verzekerden zijn: 
          -      verzekeringnemer, alsmede 
          -      diegene, die als zodanig in de polis is aangeduid. 
 
1.4     Aon  
          Het  onderdeel van Aon Nederland dat heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de verzekering. 
 
1.5     Bereddingskosten  

De kosten en alle op geld waardeerbare opofferingen die zijn verbonden  aan  de in artikel 7:957 BW 
genoemde maatregelen die door of namens verzekerden zijn genomen. 

 
2        Ontlening van rechten  

Anderen dan verzekeringnemer kunnen slechts rechten aan de polis ontlenen door een daartoe  
strekkende schriftelijke verklaring, door verzekeringnemer tegenover verzekeraars afgelegd. 

 
3        Acceptatie via gevolmachtigden  
3.1     Voor zover acceptatie via gevolmachtigden heeft plaatsgevonden, verklaren deze dat zij hebben 
          getekend voor de verzekeraars en de voor deze geaccepteerde aandelen, zoals die zijn vermeld en        
          gespecificeerd in de door de gevolmachtigden bij de Coöperatieve Vereniging Nederlandse  
          Assurantie Beurs b.a. (CVNAB) gedeponeerde verdelingsopgaven. 
 



 

 
 
 
 
 
3.2     Indien de betrokken verzekeraars en de voor deze geaccepteerde aandelen niet in de polis zijn   
          vermeld wordt desgevraagd  door de in het eerste lid genoemde Coöperatieve Vereniging aan    
          belanghebbenden een opgave van die verzekeraars en hun aandelen verstrekt. 
3.3     De belanghebbenden kunnen zich voor het verkrijgen van de in het tweede lid bedoelde opgave  
          eveneens tot Aon wenden. 
 
4         Duur en beëindiging  
4.1     Wanneer de verzekering voor een bepaalde periode is gesloten, loopt zij aan het einde van die    
          periode automatisch en stilzwijgend af, tenzij partijen anders overeenkomen. 
          Begin en einde van de overeenkomst zijn beide om 12.00 uur lokale tijd ter plaatse waar de   
          verzekerde zaken zich bevinden. 
4.2     Wanneer de verzekering met het beding van stilzwijgende verlenging is gesloten, wordt zij  
          automatisch en stilzwijgend overeenkomstig het op het polisblad of laatst afgegeven aanhangsel   
          bepaalde verlengd, tenzij opzegging heeft plaatsgevonden overeenkomstig art. 4.3 of 4.4. 
4.3     Verzekeraars zijn bevoegd de verzekering per enige contractsvervaldag schriftelijk op te zeggen, mits   
          daarbij een  opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht wordt genomen. 
4.4     Verzekeringnemer is bevoegd de verzekering per enige contractsvervaldag schriftelijk op te zeggen,  
          mits daarbij een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht wordt genomen. 
4.5     De  verzekering blijft van kracht voor de niet opgezegde rubrieken.  
4.6     Verzekeringnemer is bevoegd, de verzekering tussentijds schriftelijk op te zeggen zonder  
          inachtneming van enige opzegtermijn wanneer de Vereniging van Eigenaren ontbonden wordt. 
4.7     Bij  tussentijdse beëindiging van de verzekering zullen verzekeraars pro rata restitutie verlenen van de          
          premie over het niet verstreken gedeelte van de verzekeringstermijn. 
 
5         Betalingsverkeer  
  
5.1     Premies en overige verschuldigde bedragen  
5.1.1  Aon heeft zich tegenover verzekeraars tot betaling van de verschuldigde premies en overige   
          verschuldigde  bedragen (hierna tezamen te noemen: premies) als eigen schuld verbonden en wordt  
          deswege in rekening-courant belast voor de verschuldigde premies. 
5.1.2  Verzekeringnemer is gehouden de premies aan Aon te voldoen. Ingeval de verzekering via een     
          tweede  tussenpersoon is gesloten en de verzekeringnemer aan deze heeft betaald, is de   
          verzekeringnemer door deze betaling tegenover Aon eerst wettig gekweten, wanneer de tweede  
          tussenpersoon aan Aon de premies heeft afgedragen. 
5.1.3  De verzekeringnemer is tegenover verzekeraars wettig gekweten voor zover hij de premies aan Aon  
          heeft voldaan. 
5.1.4  De in art. 5.1.1 bedoelde verplichting van Aon tot betaling van premies als eigen schuld bestaat niet  
          ten aanzien van de premies die de verzekeringnemer verschuldigd wordt na het moment waarop Aon  
          aan de verzekeraars heeft meegedeeld dat zij het krediet aan de verzekeringnemer heeft opgezegd. 
 
5.2     Schadepenningen en premierestituties  
5.2.1  Verzekeraars crediteren Aon in rekening-courant voor de door verzekeraars verschuldigde         
          schadepenningen en premierestituties. 
5.2.2  Aon zal de schadepenningen en premierestituties aan de rechthebbende(n) afdragen; ter zake van  
          deze afdracht is Aon tot niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat resteert na   
          verrekening van deze schadepenningen en premierestituties met ten tijde van het ontstaan van de 
          afdrachtverplichting al of niet opeisbare vorderingen uit hoofde van welke verzekering ook. Deze  
          verrekening vindt van rechtswege plaats.



 

5.2.3  Verzekeraars zullen door de betaling van Aon aan de rechthebbende 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 Aon bestaande regeling. 
5.2.4  Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan Aon en Aon in gebreke blijft om  
          deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraars de schadepenningen en 
          premierestituties van Aon terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden aangesproken    
          door de rechthebbende. 
5.2.5  Indien Aon de van verzekeraars ontvangen schadepenningen en premierestituties heeft doorbetaald             
          aan de tweede tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor doorbetaling zorg te dragen,  
          zal Aon de schadepenningen  en premierestituties van de tweede tussenpersoon kunnen 
          terugvorderen indien Aon hetzij door de rechthebbende wordt aangesproken tot rechtstreekse    
          betaling, hetzij de verzekeraars die schadepenningen en premierestituties van Aon terugvorderen,  
          zoals in dit lid voorzien. 
 
5.3     Betaling en krediet  
          Onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van de verschuldigde premies aan         
          Aon zal deze verzekering slechts van kracht zijn voor de termijn waarvoor de premies aan Aon zijn  
          betaald c.q. voor de termijn waarvoor Aon verzekeringnemer krediet heeft verleend.                  
          Verzekeringnemer zal bij de interpretatie hiervan worden geacht krediet te hebben gehad, tenzij hem  
          dit uitdrukkelijk is opgezegd. 
 
5.4     Tussentijdse beëindiging bij niet-betaling  
          Door het aangaan van de verzekering machtigt de verzekeringnemer Aon onherroepelijk om    
          verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen uit hoofde van deze verzekering te ontslaan, indien  
          de verzekeringnemer of de tweede tussenpersoon, ingeval deze verzekering via deze tweede   
          tussenpersoon is gesloten, nalaat de verschuldigde premies aan Aon te voldoen. Aon zal  
          verzekeraars niet van hun verplichting ontslaan zonder verzekeringnemer van te voren van haar  
          voornemen in kennis te hebben gesteld. 
 
5.5     Verruiming begrip verzekeringnemer  
          Indien een ander dan de verzekeringnemer de premies is verschuldigd wordt die ander voor de  
          toepassing van art. 5.1 t/m 5.4 mede als verzekeringnemer beschouwd. 
 
6         Mededelingen  
6.1     Alle mededelingen die verzekerde en verzekeraars aan elkaar dienen of wensen te doen gelden  
          eveneens als gedaan zodra deze ter kennis van Aon zijn gebracht. 
6.2     Mededelingen aan verzekeringnemer kunnen door Aon rechtsgeldig worden gedaan aan het bij haar   
          laatstbekende adres van verzekeringnemer. 
6.3     Alle mededelingen die een benadeelde en verzekeraars in het kader van artikel 7:954 BW aan elkaar  
          dienen of wensen te doen gelden eveneens als gedaan zodra deze ter kennis van Aon zijn gebracht. 
 
7        Geschillen  
          Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt  het volgende: 
7.1     beslechting van geschillen voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het  
          Nederlandse recht en de in de Nederlandse verzekeringspraktijk geldende gebruiken; 
7.2     alle geschillen betreffende deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan de uitspraak van de  
          bevoegde rechter in de plaats van afgifte van de polis. 



 

 
 
 
 
8        Oversluiting  
          Indien gedurende de looptijd van deze verzekering een door of voor een verzekeraar geaccepteerd   
          aandeel geheel of gedeeltelijk wordt overgesloten naar (een) andere verzekeraar(s), gebeurt dit op   
          dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde afspraken zoals deze gelden op de dag van de  
          oversluiting. 
          De overnemende verzekeraars doen hiermede afstand van het recht zich ten aanzien van de  
          oversluiting te beroepen op artikel  251  WvK (voor  zover  van  toepassing) en/of de 
          mededelingsplicht  van artikel 7:928 BW, behoudens indien en voor zover de oorspronkelijke  
          verzekeraars dit recht ook hadden. 
 
9        Verjaring  
9.1     Elk recht op schade-uitkering verjaart door verloop van 3 jaar na opeisbaarheid, dit met inachtneming      
          van het verder in artikel 7:942 BW bepaalde.  
9.2     Wanneer vergoeding van een schade (of een deel ervan) schriftelijk door of namens verzekeraars  
          wordt afgewezen, verjaart de rechtsvordering van verzekerde op verzekeraars door verloop van 1 jaar  
          te rekenen vanaf de dag volgende op de datum van afwijzing. 
 
10      Handelingen van verzekeraars  
10.1   Alle handelingen waartoe verzekeraars bevoegd en verplicht zijn, kunnen door hen zowel gezamenlijk   
          als afzonderlijk worden verricht. 
10.2   De wijze waarop een verzekeraar bevoegdheden gebruikt of verplichtingen nakomt, brengt geen    
          wijziging in de rechtspositie van medeverzekeraars.  
10.3   Verzekeraars machtigen hiermee de met een asterisk (*)aangeduide verzekeraars om, in de     
          regeling Administratieve Ondertekening Polisdocumenten van de Coöperatieve Vereniging   
          Nederlandse Assurantie Beurs B.A. aangeduide, documenten mede namens hen te ondertekenen. 
 
11      Overgang verzekerd belang  
11.1   Na overgang van het verzekerd belang vervalt de overeenkomst door verloop van 30 dagen, tenzij  de   
          nieuwe verzekerde binnen die termijn aan verzekeraars heeft verklaard, dat hij de verzekering   
          overneemt. In dat geval mogen  verzekeraars binnen 30 dagen na ontvangst van deze verklaring de 
          overeenkomst aan de nieuwe verzekerde met een termijn van ten minste 8 dagen opzeggen. 
11.2   Het in dit artikel bepaalde kan niet tot verlenging van de overeenkomst of tot beperking van het recht  
          op opzegging uit andere hoofde leiden. 
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PK060-11/1   RUBRIEK A GEBOUWENVERZEKERING 
 
Bij deze verzekeringsvoorwaarden behoren de Algemene Voorwaarden PK060-11 Pakketverzekering  
voor Vereniging van Eigenaren 
  
 
1         Begripsomschrijvingen  
          In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
1.1      Gebouw  
           Het als zodanig omschreven onroerend goed met al wat volgens verkeersopvatting daarvan deel     
           uitmaakt, inclusief funderingen; voor zover niet voor afzonderlijke sommen verzekerd, zijn in de  
           omschrijving alle bouwsels begrepen, die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam  
 ter plaatse te blijven. 
 
1.2      Herbouwwaarde  
           Het bedrag benodigd voor herbouw van het verzekerde gebouw onmiddellijk na het voorval op  
           dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. 
 
1.3      Indexering  
           Automatische en ononderbroken aanpassing van het verzekerde bedrag aan de  
           overeengekomen index. 
 
1.4      Opruimingskosten  
           Kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, die niet reeds in de in  
 art. 8 bedoelde vaststelling zijn begrepen en het noodzakelijk gevolg zijn van een voorval  
 waartegen verzekerd is. 
 
2         Omvang van de dekking  
 
2.1      Dekking  
           Deze verzekering dekt schade aan of verlies van de op het polisblad genoemde verzekerde    
           gevaarsobjecten die is veroorzaakt door de in art. 2.2 genoemde gevaren/gebeurtenissen,       
           ongeacht of deze gevaren/gebeurtenissen zijn veroorzaakt door de aard of een gebrek van de  
           verzekerde gevaarsobjecten.  
 Schade aan of verlies van de verzekerde gevaarsobjecten ongeacht   
           door welke oorzaak - behoudens de in art. 3 genoemde uitsluitingen - is gedekt als die oorzaak  
 het directe  gevolg  is  van een  verzekerd  gevaar/gebeurtenis, onverschillig waar dit heeft 
           plaatsgevonden. 
 
2.2      Gedekte gevaren /gebeurtenissen:  
 
2.2.1   Brand  
           Zie nadere omschrijvingen. 
 
2.2.2   Ontploffing  
           Zie nadere omschrijvingen. 
 
2.2.3   Blikseminslag  
 
2.2.4   Overspanning/inductie  
           Schade aan elektrische en elektronische apparatuur/installaties door overspanning/inductie ten 
           gevolge van bliksem, ongeacht of zich een blikseminslag in de nabijheid van de verzekerde  



 

 objecten heeft voorgedaan. 
 
2.2.5   Vliegtuigschade  
           Zie nadere omschrijvingen. 
 
2.2.6   Luchtdruk  
           Als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht- en ruimtevaartuigen en het doorbreken van 
  de geluidsbarrière. 
 
2.2.7      Storm  
           Een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde. Als de windsnelheid zich afwisselend  
 boven en onder de 14 meter per seconde beweegt, dan wordt voor de vaststelling van het  
           aantal malen dat het eigen risico van toepassing is, de periode vanaf het moment dat de  
 windsnelheid voor het eerst 14 meter per seconde is tot het begin van een periode van ten 
    minste 24 achtereenvolgende uren waarbinnen de windsnelheid 10 meter per seconde of minder  
 is geweest, als één gebeurtenis beschouwd. 
 
2.2.8      Hagel en sneeuw  
 
2.2.9      Water  
2.2.9.1    Hieronder wordt verstaan:  
2.2.9.1.1  water, stoom of een blusmiddel, onvoorzien gestroomd uit - binnen en/of buiten het gebouw  
 gelegen - leidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties van de waterleiding,  
           centrale verwarming en blusinstallaties, alsmede uit andere voorwerpen, putten, riolen enz.; 
2.2.9.1.2  water, overgelopen uit de in art. 2.2.9.1.1 genoemde toestellen, installaties en andere  
 voorwerpen; 
2.2.9.1.3  regen, onvoorzien het gebouw binnengedrongen.  
2.2.9.2    In geval van art. 2.2.9.1.1 zijn tevens gedekt:  
2.2.9.2.1  bij  breuk, springen of ander defect van/aan een leiding in het gebouw: de kosten van opsporing  
 van breuk of defect en van het daarmede verband houdende breek- en herstelwerk aan  
       muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw; 
2.2.9.2.2  bij breuk of springen van leidingen, installaties, toestellen en andere voorwerpen van de   

waterleiding, centrale verwarming en blusinstallaties bovendien: de kosten van herstel van de 
beschadigde leidingen, installaties, toestellen en andere voorwerpen zelf. 

 
2.2.10     Breuk van aquaria  
           Vergoed wordt eveneens de schade aan het aquarium zelf voor zover dit tot het gebouw behoort. 
 
2.2.11     Olie  
           Onvoorzien gestroomd of gelekt uit verwarmingsinstallaties met bijbehorende leidingen en tanks. 
 
2.2.12     Rook en roet  
           Onvoorzien uitgestoten door verwarmingsinstallaties. 
 
2.2.13     Paarden, vee en huisdieren  
           Voor zover geen eigendom van de verzekerde. 
 
2.2.14     Aanrijding en aanvaring  
 



 

 
 
 
 
2.2.15     Afgevallen of uitgestroomde lading  
 
2.2.16     Het   omvallen  van   kranen, hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes, bomen, 

vlaggen, licht- en zendmasten en/of het losraken van delen daarvan. 
 
2.2.17     Kappen en/of snoeien van bomen  
 
2.2.18     Ongeregeldheden, relletjes, plundering  
 
2.2.19     Inbraak of poging daartoe, vandalisme tijdens of als gevolg van inbraak 
 
2.2.20     Diefstal van tot het gebouw behorende onderdelen  
 
2.2.21     Aardverschuiving  
 
2.2.22     Meteoorstenen  
 
2.2.23     Bijtende stoffen   
           Voor zover niet ontstaan als gevolg van reinging, reparatie, vernieuwing of productiefouten. 
 
3          Uitsluitingen  
 
3.1        Hagel, sneeuw en regen  
           Binnengekomen door openstaande of gebroken ramen, deuren of luiken, tenzij het openstaan of  
 gebroken zijn het gevolg is van een van buiten komend onheil. 
 
3.2        Overstroming  
           Hieronder wordt verstaan het bezwijken of overlopen van dijken, kaden sluizen of andere  
 waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een voorval 
           waartegen is verzekerd.  
 Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming. 
 
3.3        Molest  
           Zie nadere omschrijvingen. 
 
3.4        Atoomkernreacties  
           Zie nadere omschrijvingen. 
 
3.5        Aardbeving en vulkanische uitbarsting  
           Bij schaden die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of  
 nabij de verzekerde zaken de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben   
 geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen, dat de schade niet aan die verschijnselen is toe te  
 schrijven. 
 
4          Uitbreiding dekking  
           Tevens zijn tegen alle gedekte gevaren verzekerd: 
4.1        installaties van  nutsbedrijven. Voor deze zaken wordt dekking verleend mits de schade voor 
 rekening van verzekerde komt. 
4.2        parkeerinstallaties,  -automaten, camera's etc. die behoren tot en zich bevinden nabij het  
 verzekerde gebouw. 
4.3        afneembare  delen van het gebouw zijn verzekerd, ook indien zij zich tijdelijk elders binnen  
 Europa bevinden. 



 

 
 
 
 
 
4.4      bouwkundige verbeteringen die door bewoners zijn aangebracht, waaronder parketvloeren,  
 badkamers en  keukens met inbouwapparatuur, mits de medeverzekering hiervan uitdrukkelijk uit  
 de polisomschrijving blijkt. Indien deze verbeteringen zijn medeverzekerd, zijn tevens verzekerd   
 de geleverde maar nog niet ingebouwde (in-)bouwonderdelen en (inbouw)apparatuur. 
 
5          Vergoeding boven het verzekerd bedrag  
           Deze  verzekering geeft voorts, boven het verzekerd bedrag, recht op vergoeding van: 
 
5.1        Schade aan de tuin met alles wat daartoe behoort, alsmede de bestrating e.d., alles voor zover 
  voor rekening van de verzekerde komend en mits als gevolg van de in art. 2 genoemde gevaren,  
 met uitzondering van art. 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.16 en 2.2.17 en wel tot een maximum van 10%   
 van het verzekerd bedrag. 
 
5.2        Opruimingskosten  
           Tot een maximum van 10% van het verzekerd bedrag. 
 
5.3        Extra kosten die de verzekerde krachtens wettelijk voorschrift of op last van de overheid na een  

voorval waartegen is verzekerd moet maken, alsmede extra kosten noodzakelijk voor 
veiligheidsmaatregelen en wel tot 10% van het per risicoadres verzekerde bedrag, met een 
maximum van EUR 22.690,00 per adres. 

 
5.4        Bereddingskosten  
           Tot een maximum van 50% van het verzekerd bedrag. 
 
5.5       Diefstal sleutels  
           Tot een maximum van EUR 2.500,00 per gebeurtenis: kosten van het vervangen, inregelen van  
 sloten, (computer)kaarten of verdere afsluitmiddelen wanneer deze vervanging het  
          noodzakelijke gevolg is van diefstal van sleutels, toegangskaarten etc., mits de diefstal heeft  
 plaatsgevonden op de verzekerde locatie danwel bij bestuursleden of bevoegde ondergeschikten  
 thuis. 
 
5.6        Huurderving op basis van de huurwaarde van het gebouw, ook als de verzekerde dit zelf  
 gebruikt, mits als gevolg van een voorval waartegen is verzekerd en niet langer dan 52 
           achtereenvolgende weken, respectievelijk tot ten hoogste 13 weken indien niet tot herbouw (hetzij  
 ter plaatse hetzij elders) of herstel wordt overgegaan.  
 De huurwaarde te berekenen op basis van   
 de ter plaatse geldende normen vlak voor het plaatsvinden van het voorval. Deze    
 medeverzekering geschiedt tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag. 
 
5.7        Extra kosten voor tijdelijke huisvesting van appartementseigenaren indien het gebouw  
 tengevolge van een door deze polis gedekt evenement geheel of gedeeltelijk onbruikbaar is 
 geworden. 
 Deze dekking geldt uitsluitend: 
           -       voor  woonruimten en gemeenschappelijke ruimten, niet zijnde bedrijfsruimten; 
           -       voor appartementsgerechtigden, niet voor huurders. 
           Deze kosten zijn medeverzekerd tot een maximum van 10% van het op het gebouw verzekerde  
 bedrag. 
 
5.8        Afmakingscourtage, zijnde het bedrag dat door Aon aan verzekerde in rekening gebracht wordt  
 tot maximaal 1% van de schade-uitkering. 
 



 

 
 
 
 
 
6          Bekendheid en risicowijziging  
6.1        De omschrijving van de verzekerde zaken wordt aangemerkt als afkomstig van verzekerde. 
6.2        Verzekeraars zijn bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en gebruik van de verzekerde  
 zaken ten tijde van het begin van de overeenkomst, alsmede met de belendingen. 
6.3        Verzekerde heeft met betrekking tot de verzekerde zaken de vrijheid tot aanbouw, verbouwing,  
 vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan, alles   
 mits binnen de grenzen gesteld door de  omschrijving. 
 
7          Voortaxatie  
7.1        Indien uit de polis blijkt dat de gebouwen zijn gewaardeerd door (een) deskundige(n), dan is deze   
 voortaxatie  - te rekenen van de dagtekening van het rapport - gedurende 3 jaar van kracht. Het  
 taxatierapport wordt geacht deel uit te maken van deze overeenkomst.  
           Indien  verzekeraars  bewijzen dat sprake is van bedrog, verliest de deskundigentaxatie haar  
 geldigheid. 
7.1.2      Indien op de verzekering van aldus getaxeerde gebouwen de indexclausule van toepassing is, 

dan is de voortaxatie gedurende 10 jaren geldig, te rekenen vanaf de dagtekening van het  
rapport. Verhoging of verlaging van het verzekerde bedrag als gevolg van indexering wordt geacht 
op  dezelfde wijze te zijn getaxeerd. 

7.1.3      Indien  na verloop van de hierboven genoemde termijnen geen nieuw rapport is uitgebracht, dan 
blijft de voortaxatie gedurende een periode van maximaal 12 maanden geldig als een 

           partijentaxatie. Daarna wordt het verzekerde bedrag beschouwd als opgave van de verzekerde  
 zelf. 
7.1.4      De taxatie verliest haar kracht:  
           -        in geval van overgang van het verzekerde belang, indien de nieuwe verzekerde de  

gebouwen een  andere bestemming geeft.  
Overdracht in fiduciaire eigendom geldt niet als overgang van belang; 

           -        in alle gevallen waarin niet wordt hersteld of herbouwd op dezelfde plaats en/of met  
          dezelfde bestemming; 
           -        in  de gevallen waarin de omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van de  
          verkoopwaarde. 
 
7.2        Indien uit de polis blijkt, dat de gebouwen zijn gewaardeerd door  partijen zelf, dan geldt die  
 waarde tot het einde van de verzekering. Verzekeraars behouden evenwel het recht om te   
 bewijzen dat die waarde op het moment van de schade bovenmatig is. 
 
8          Schademelding en -vaststelling  
 
8.1        Aanmelding  
           Verzekerde is verplicht verzekeraars zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is kennis te geven van 
 iedere gebeurtenis, waaruit voor verzekeraars een verplichting tot schadevergoeding kan  
 ontstaan. 
 
8.2        Benoeming experts  
           Als uitsluitend bewijs van de grootte van de schade zal gelden een taxatie gemaakt door een  
 gezamenlijk te benoemen expert of door twee experts, waarvan verzekerde en  
           verzekeraars er ieder één benoemen. In het laatste geval benoemen beide experts samen, voor  
 de aanvang van hun werkzaamheden een derde, die bij gebrek aan overeenstemming de grootte   

 van de schade binnen de grenzen van de beide taxaties heeft vast te stellen, na de beide experts  
 gehoord of  behoorlijk opgeroepen te hebben. De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of  
 gezamenlijk, door deskundigen te doen bijstaan.  



 

 
 

 
8.3        Indien enige benoeming door nalatigheid of door gebrek aan overeenstemming niet tot stand  
 komt, zal een benoeming op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de 
           Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam of Rotterdam gedaan, voor beide partijen  
 bindend zijn. De partij van wie dit verzoek uitgaat, zal daarvan aan de wederpartij kennis geven. 
8.4        Medewerking aan de omschreven gang van zaken houdt voor verzekeraars geen erkenning van  
 vergoedingsplicht in. 
 
8.5        Medewerking  
           Partijen zijn verplicht de experts alle medewerking te geven die deze voor een juiste  
 taakvervulling nodig oordelen, waaronder het ter inzage geven van de polis en het verschaffen   
 van inlichtingen omtrent oorzaak, toedracht en omvang van de schade. 
 
8.6        Honoraria en kosten  
          Honoraria en kosten van experts en deskundigen zijn ten volle voor rekening van verzekeraars,  
 behoudens het in art. 9.5 bepaalde. Overtreft echter het totaal aan declaraties van de door  
 verzekerde benoemde expert(s) en de door deze geraadpleegde deskundige(n) het  
 overeenkomstige totaal van de  kant van verzekeraars, dan is het meerdere voor rekening 
  van verzekerde. 
 
9          Schade en omvang van de vergoeding  
9.1        De verplichting van verzekeraars tot schadevergoeding omvat:  
9.1.1      het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na het   

voorval of - naar keuze van verzekeraars - de herstelkosten onmiddellijk na het voorval van die 
zaken, die naar het oordeel van de expert(s) voor herstel vatbaar zijn. 

9.1.2      de kosten en vergoedingen als vermeld in art. 5.  
9.2        Als waarde onmiddellijk voor het voorval zal worden aangehouden de herbouwwaarde. 
           In geval van verzekering op basis van een voortaxatie: het bedrag der voortaxatie  
 overeenkomstig art. 7. 
9.3        Bij verzekering op basis van indexering wordt met inwerking van de index op het verzekerd  
 bedrag onmiddellijk voor het voorval rekening gehouden, eventueel tot het overeengekomen 
 maximum. 
 
9.3.1      Indexclausule  
           Indien op het polisblad is aangegeven dat sprake is van indexering, geldt het navolgende.  
 Jaarlijks zal per de premievervaldag het indexcijfer voor gebouwen worden opgevraagd dat het   
 laatst is gepubliceerd door een onafhankelijke deskundige instelling, naar gelang uit de  
 polisomschrijving blijkt.  
 De  tot het premievervaldag geldende verzekerde bedrag wordt op basis van dit cijfer verhoogd of  

 verlaagd - afgerond op een duizendtal naar boven - of ongewijzigd gelaten en het aldus gevonden   
 bedrag geldt als het verzekerd bedrag voor het nieuwe verzekeringsjaar. 

9.3.2      In geval van schade zullen de in de polisvoorwaarden bedoelde experts, behalve het vaststellen  
 van de aldaar vermelde taxaties, ook een raming geven van het indexcijfer op het moment van de  
 schade.  
 Mocht echter het op basis van vorenbedoeld indexcijfer aangepast verzekerd bedrag niet  
 voldoende blijken te zijn om het gebouw te herbouwen - bijvoorbeeld in verband met een plaats   
 gehad hebbende verandering, uitbreiding, nieuwbouw e.d. of om enige andere reden - dan wordt   
 dit voor de regeling van de schade verhoogd tot de werkelijke herbouwwaarde, met als maximum  
 125% van de laatstelijk overeenkomstig het bepaalde in art. 9 vastgestelde verzekerde bedrag. 
9.4        De  verplichting van verzekeraars tot schadevergoeding geldt tot ten hoogste het verzekerd  
 bedrag. 
9.5        Schadevergoeding, de kosten en vergoedingen als vermeld in art. 9 alsmede de vergoeding van  
 honoraria en kosten van door verzekerde benoemde experts en deskundigen, zijn slechts naar    
 evenredigheid verschuldigd, indien het verzekerd bedrag lager is dan de waarden van de   
 verzekerde zaken onmiddellijk voor het voorval. Opruimingskosten worden echter volledig  
 vergoed tot het daarvoor verzekerde bedrag. 



 

 
9.6   De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen 4 weken na ontvangst door  
 verzekeraars van alle noodzakelijke gegevens. 
9.7        Zolang de eigendom van het (de) bij deze polis verzekerde gebouw(en) is gesplitst in  
 appartementsrechten, geldt het volgende: 
9.7.1      Een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens de wet of de verzekeringsvoorwaarden    
 gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van verzekeraars tot uitkering van de  
          schadepenningen tot gevolg zou hebben, laat de uit deze polis voortvloeiende rechten onverlet.   
 Niettemin zullen verzekeraars in zodanig geval gerechtigd zijn, mits zij voor de uitkering de wens  
 daartoe te kennen hebben gegeven, een aandeel in de schadepenningen overeenkomende met  
 het aandeel waarin de betreffende eigenaar in de gemeenschap is gerechtigd, van deze terug te   
 vorderen. In geval van toepassing van art. 5:136 lid 4 BW zal de uitkering van het aandeel in  
 bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar geschieden aan verzekeraars; 
9.7.2      Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van EUR 11.345,00 te boven dan geschiedt zij op de  
 wijze te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks blijkende uit een door de voorzitter   
 gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering; 
9.7.3      Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden van deze polis zullen verzekeraars tegenover alle  
 belanghebbenden volledig zijn gekweten. 
 
10         Andere verzekeringen  
10.1       Verzekerde is verplicht opgave te doen van alle hem bekende overige verzekeringen die tijdens  
 de gebeurtenis dekking boden tegen schade aan de verzekerde gevaarsobjecten. 
10.2       Indien het verzekerde gevaarsobject eveneens is verzekerd op een daartoe speciaal afgesloten    
 verzekering gaat deze speciale verzekering te allen tijde voor. 
 
 
NADERE OMSCHRIJVINGEN  
 
Brand  
Onder brand  is te verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten 
een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.  
Derhalve is onder andere geen brand: 
-  zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien. 
-  doorbranden van elektrische apparaten en motoren. 
-  oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 
 
Ontploffing  
Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk 
veroorzaakt door een  eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met 
inachtneming van het hierna bepaalde. 
Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps  
verlopende  krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende  
gassen en dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds  
voor de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding  
heeft ondergaan dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde  
opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval 
of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de 
onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen, welke door een scheikundige reactie van vaste, 
vloeibare, gas- of dampvormige stoffen of een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. 
De  tekst van deze clausule en van de daarbij behorende Toelichting is op 5 april 1982 onder nummer   
275/82 door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd. 
 



 

 
 
 
 
 
Molest  
Onder molest zijn te verstaan: 
 
-   gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de 

een de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. 
-   onder  gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der  
 Verenigde Naties. 
-   burgeroorlog:  een  min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van  
 eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is. 
-   opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag. 
-   binnenlandse  onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op   
 verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat. 
-   oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het  
 openbaar gezag. 
-   muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige  
 gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. 
 
Deze  nadere  omschrijving vormt 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. 
 
 
Atoomkernreactie  
Onder  atoomkernreactie is te 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 een vergunning voor vervaardiging, gebruik, 
opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door het betreffende ministerie moet zijn afgegeven. 
Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de  uitsluiting  van 
kracht. 
 
Onder "wet" is te verstaan de wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de 
bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder 
"kerninstallatie" wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet. 
 
 
Vliegtuigschade  
Gedekt is schade aan de verzekerde zaken ten gevolge van het getroffen worden door een vertrekkend, 
vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, 
daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig ander 
voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp. 
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Bij deze verzekeringsvoorwaarden behoren de Algemene Voorwaarden PK060-11 Pakketverzekering  
voor Vereniging van Eigenaren. 
  
  
ALGEMEEN DEEL   
De  bepalingen uit dit algemeen deel zijn van toepassing op de secties van het bijzonder deel met 
instandhouding van hetgeen in dit bijzonder deel is geregeld. 
 
 
1          Begripsomschrijvingen  
 
1.1        Verzekerden  
 
1.1.1      Verzekerden zijn:  
1.1.1.1    de verzekeringnemer, waaronder mede te verstaan de bestuurders, vennoten en commissarissen; 
1.1.1.2    andere mede als verzekerde opgenomen natuurlijke of rechtspersonen, waaronder mede te  
 verstaan de bestuurders, de vennoten en commissarissen. 
 
1.1.2      Verzekerden zijn mede:  
1.1.2.1    andere mede als verzekerde opgenomen natuurlijke of rechtspersonen, waaronder mede te  
 verstaan de  bestuurders, de vennoten en commissarissen; 
1.1.2.2    personeelsverenigingen, pensioenfondsen en andere fondsen, instellingen en stichtingen in het  
 kader van de verhoudingen tussen de verzekerden genoemd in art. 1.1.1 en 1.1.2.1 en hun    
 ondergeschikten, alsmede de bestuursleden daarvan handelende in die hoedanigheid; 
1.1.2.3    ondergeschikten van de verzekerden genoemd in art. 1.1.1 t/m 1.1.2.2, alsmede andere niet    
 zelfstandig een bedrijf uitoefenende personen voor wie die verzekerden aansprakelijk zijn, indien  
 en voor zover het werkzaamheden betreft die zij voor die verzekerden hebben verricht; 
1.1.2.4    de huisgenoten en familieleden van de verzekerden genoemd in art. 1.1.1 t/m 1.1.2.3, indien en  

voor zover het werkzaamheden betreft die zij voor die verzekerden hebben verricht. 
 
1.1.3      Verzekerden zijn voorts:  
1.1.3.1    andere mede als verzekerde opgenomen natuurlijke of rechtspersonen, waaronder mede te 

verstaan de  bestuurders, de vennoten en commissarissen; 
1.1.3.2    ondergeschikten van de verzekerden genoemd in art. 1.1.3.1, andere niet zelfstandig een bedrijf   

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

1.1.3.3    de huisgenoten en familieleden van de verzekerden genoemd in art. 1.1.3.1 en 1.1.3.2, indien en 
 voor zover het werkzaamheden betreft die zij voor die verzekerden hebben verricht. 
 
1.2        Schade  
           Onder schade wordt verstaan schade als gevolg van personenschade en/of zaakschade. 
 
1.2.1      Personenschade  
           Onder personenschade wordt verstaan letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet de dood  
 ten gevolge hebbende met inbegrip van alle op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld. 
 



 

 
 
 
 
1.2.2      Zaakschade  
           Onder zaakschade wordt verstaan beschadiging, vernietiging, verontreiniging, verlies of het vuil  
 worden van zaken of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van  

 alle op geld waardeerbare gevolgschade. Schade aan eigendommen van de aansprakelijk   
 gestelde verzekerde wordt niet als een zaakschade in de zin van deze polis beschouwd. 

 
2          Verzekerden onderling  
           Verzekerden worden ten opzichte van elkaar en onderling als derden beschouwd. 
 
3         Andere verzekeringen  
           In afwijking van het bepaalde in artikel 7:961 BW geldt het volgende: 
3.1        Indien blijkt, dat een door de verzekering gedekte schade eveneens op (een) andere polis(sen), al  
 dan niet van oudere datum, is gedekt of daarop zou zijn gedekt indien deze verzekering niet zou  
 hebben bestaan, loopt deze verzekering als excedent van de andere polis(sen) respectievelijk als 
           verschil in voorwaarden, een en ander met inachtneming van het bepaalde in art. 3.2. 
3.2        Indien in die andere polis(sen) een bepaling als in art. 3.1 of  van gelijke strekking voorkomt of  
 indien de regeling van een  schade op die andere polis(sen) moeilijkheden oplevert, of indien  
 verzekerde om andere redenen op deze polis wenst te reclameren, zullen verzekeraars de  
 schade behandelen en een som betalen, gelijk aan het bedrag dat onder deze polis zou zijn  
 betaald, indien die andere polis(sen) niet zou(den) hebben bestaan, waartegenover verzekerde  
 zijn vordering op de verzekeraars van die andere polis(sen) tot het beloop van het aldus betaalde  
 zal cederen, zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 3.3. 
           Dit geldt eveneens in geval verzekeraars een schade onverplicht hebben vergoed. 
3.3        De in art. 3.2 bedoelde cessie zal plaatsvinden voor dat gedeelte van het door verzekeraars  
 betaalde bedrag dat zij betaald hebben boven hetgeen zij verschuldigd zouden zijn indien art. 3.2  
 niet zou zijn opgenomen, welk gedeelte zal gelden als koopprijs voor de gecedeerde vordering. 
 
4          Voorwaarde voor dekking  
4.1        Voorwaarde voor dekking is dat de aanspraken tot schadevergoeding tijdens de looptijd van de  
 verzekering voor de eerste keer tegen verzekerde worden ingesteld en bij verzekeraars zijn  
 gemeld. 
4.2        Aanspraken tot schadevergoeding die voortvloeien uit omstandigheden die tijdens de looptijd van  
 de verzekering bij verzekeraars zijn gemeld, zijn gedekt ongeacht het tijdstip waarop deze    
 aanspraken tegen verzekerde worden ingesteld en bij verzekeraars zijn gemeld. De bepalingen  
 ter zake van schade-aanmelding zoals omschreven in art. 6.1 blijven onverminderd van kracht. 
4.3        Voor de vaststelling van de vergoedingsplichtige verzekeraar(s) en de van kracht zijnde    
 voorwaarden, verzekerde bedragen en eigen risico's is bepalend het vroegste van de navolgende  
 momenten: 
           -       het moment waarop de aanspraak tot schadevergoeding tijdens de looptijd van de  
         verzekering voor de eerste keer tegen verzekerde wordt ingesteld; 
           -       het moment waarop een omstandigheid zoals omschreven in art. 4.2 tijdens de looptijd van  
         de verzekering bij verzekeraars is gemeld. 
4.4        Het recht op schadevergoeding bestaat  niet, wanneer de schade is ontstaan vóór de   
 overeengekomen  "retroactive date". 
4.5       Aanspraken tot schadevergoeding voortvloeiende uit een voorval of uit een reeks met elkaar   
 verband houdende voorvallen worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht te zijn    
 ingesteld en gemeld op het moment van de eerste aanspraak uit de reeks. De bepalingen ter zake   
 van schade-aanmelding zoals omschreven in art. 6.1 blijven onverminderd van kracht. 
  



 

 
 
 
 
5         Uitsluitingen 
 
5.1        Opzet  
           In afwijking van het bepaalde in artikel 7:952 BW is niet gedekt de aansprakelijkheid voor door    
 de tot schadevergoeding aangesproken verzekerde met opzet of met diens uitdrukkelijk  
 goedvinden veroorzaakte schade (hierna te noemen opzet). 
           Bij rechtspersonen zal slechts het opzet van een bestuurder in de zin van Boek 2 BW of een  
 analoge buitenlandse wet bij de toepassing van deze uitsluiting worden beschouwd als opzet van  
 de rechtspersoon; bij vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen alleen  
 het opzet van een beherend vennoot. 
 
5.2        Luchtvaartuigen  
           Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade 
           -       door of voortvloeiende uit de eigendom dan wel het gebruik door verzekerde van  
         luchtvaartuigen; 
           -       door  personen en voorwerpen die daaruit of daarvan mochten vallen. 
           De uitsluiting geldt niet voor aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade  
 veroorzaakt als passagier (niet  bestuurder) of door een passagier (niet bestuurder).   
 Verzekeraars  zullen in dit geval geen  beroep doen op art. 9.1 of art. 12.1. 
 
5.3        Motorrijtuigen  
5.3.1      Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade  
 veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen behoudens het bepaalde in art. 5.3.3. 
5.3.2      Als motorrijtuigen worden beschouwd de rij- en voertuigen genoemd in artikel 1 van de Wet 
 Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) met aanvullingen en wijzigingen. 
5.3.3      In afwijking van het bepaalde in art. 5.3.1 geldt het volgende:  
5.3.3.1    de dekking blijft gelden ten aanzien van niet-kentekenplichtige motorrijtuigen. 
 Indien en voor zover het verzekeren van aansprakelijkheid ten aanzien van niet-kentekenplichtige  
 motorrijtuigen ter plaatse en ten tijde van de schadeveroorzaking krachtens enige wet echter  
 verplicht is, loopt deze verzekering als excedent van, respectievelijk als verschil in voorwaarden 
           met hetgeen aldus verzekerd dient te zijn, dan wel verzekerd is, indien dit de omvang van de   
 verplichte verzekering overschrijdt. 
5.3.3.2    gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade veroorzaakt  
 door of toegebracht met motorrijtuigen waarvan de verzekerden genoemd in art. 1.1.1 of de tot  
 schadevergoeding aangesproken verzekerden geen eigenaar zijn of waarover zij niet uit hoofde  
 van huurkoop en/of leasing beschikken dan wel waarvan zij geen verzekeringsplichtige houder   
 zijn in de zin van de WAM of een analoge buitenlandse wet; 
5.3.3.3    gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade veroorzaakt  
 door of toegebracht met lading of andere zaken terwijl deze worden geladen op, vervoerd met of   
 afgeladen van een motorrijtuig dan wel daarvan afvallen of zijn afgevallen (ook indien de tot 
           schadevergoeding aangesproken verzekerde eigenaar is van het betreffende motorrijtuig of  
 erover beschikt uit hoofde van huurkoop en/of leasing);  
5.3.3.4    gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade veroorzaakt    
 als passagier (niet bestuurder) of door een passagier (niet bestuurder). Verzekeraars zullen in dit   
 geval geen beroep doen op art. 9.1 of art. 12.1. 
5.3.4      Een eventueel op andere door de verzekerde gesloten verzekeringen gesteld eigen risico blijft  
 onverzekerd.  



 

 
 
 
 
 
5.3.5   Verzekeraars dekken de in deze polis omschreven aansprakelijkheid niet in hun hoedanigheid van   
 verzekeraar overeenkomstig de WAM of een analoge buitenlandse wet. Door het aangaan van  
 deze verzekering heeft verzekerde derhalve niet voldaan aan enige verplichting tot verzekering 
           voortspruitende uit de genoemde wetten. In afwijking van art. 3.2 gaan verzekeringen, gesloten ter  
 voldoening aan een wettelijke verzekeringsplicht, te allen tijde voor. 
 
5.4        Schepen  
5.4.1      Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden zaakschade door   
 aanvaring of het daarmede wettelijk gelijkgestelde, veroorzaakt door of toegebracht met schepen   
 waarvan verzekerde eigenaar of rompbevrachter is. 
5.4.2      Pontons, bakken, roeiboten en andere schepen zonder motoren voor eigen voortstuwing, dan wel 

met motoren voor eigen voortstuwing van niet meer dan 3 kW, zijn, indien hun waterverplaatsing  
niet meer is dan 20 m³ van de regel in art. 5.4.1 uitgezonderd. 

5.4.3      In geval van personenschade zullen verzekeraars verzekerde niet verplichten een beroep te doen  
 op andere verzekeringen. 7:961 BW en art. 3 vinden hier geen toepassing 
  
5.5        Aansprakelijkheidsverhogende bedingen  
           Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade gegrond   
 op een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of ander soortgelijk beding, behalve   
 indien en voor zover aansprakelijkheid ook zonder een zodanig beding zou hebben bestaan. 
 
5.6        Molest  
           Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade  
 veroorzaakt door of in verband met oorlog, burgeroorlog, oorlogsgeweld, gewapende 
           internationale actie en vijandelijke inval. Aanspraken tot vergoeding van schade door het in   
 aanraking komen met respectievelijk tot ontploffing komen van oorlogstuig zullen niet worden   
 beschouwd als schade veroorzaakt door of in verband met een vorengenoemde omstandigheid. 
  
5.7        Atoomkernreacties  
           Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade  
 veroorzaakt door, optredende bij of  voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe 
           de reactie is ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve isotopen welke  
 zich buiten een kerninstallatie bevinden en worden gebruikt of zijn bestemd om gebruikt te    

 worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke  
 doeleinden. 

 
5.8        Uitsluiting bekende omstandigheden  
           Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade  
 voortvloeiende uit omstandigheden die op de op het polisblad vermelde ingangsdatum van de 
           verzekering aan de aansprakelijk gestelde verzekerde bekend waren. 
           Deze omstandigheden moeten voor de aansprakelijk gestelde verzekerde redelijkerwijs   
 aanleiding zijn geweest een aanspraak te verwachten en van dien aard zijn dat door  

verzekeraars met succes een beroep zou kunnen worden gedaan op artikel 251 WvK  
(voor zover van toepassing) of artikel 7:929 lid 2 BW. 

 
6          Schade  
  
6.1        Schade-aanmelding  
6.1.1      Wanneer verzekerde voor de eerste keer aansprakelijk wordt gesteld of kennis krijgt van  
 omstandigheden welke voor hem redelijkerwijs aanleiding kunnen zijn zulke aanspraken te 



 

 
 
 
 
 
         verwachten is hij verplicht dit zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te melden bij verzekeraars.  
 Deze verplichting vervalt wanneer het bedrag van de schadevergoeding beneden het in de polis   
 vermelde eigen risico blijft, alsook wanneer verzekerde besluit de schade voor eigen rekening te  
 nemen. 
6.1.2      Verzekerde is verplicht alle ontvangen bescheiden, zoals aansprakelijkstellingen, dagvaardingen       

en stukken betreffende strafvervolging binnen redelijke termijn aan verzekeraars te doen  
toekomen en zich te onthouden van iedere toezegging, verklaring of handeling waaruit erkenning 

           van een verplichting tot schadevergoeding afgeleid zou kunnen worden. 
6.1.3      Verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn alle inlichtingen te geven (gevraagd of   
 ongevraagd) die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van zijn aansprakelijkheid. 
6.1.4      Indien verzekerde de hem in art. 6.1.1 t/m 6.1.3 opgelegde verplichtingen niet nakomt, is    
 verzekerde tegenover verzekeraars aansprakelijk voor de schade die zij ten gevolge daarvan   
 lijden; het recht van verzekerde op uitkering wordt hierdoor niet aangetast. De in dit artikel 
           neergelegde regeling is eveneens van toepassing indien de verzekerde terugkomt op het  
 aanvankelijk genomen besluit de schade overeenkomstig art. 6.1.1 voor eigen rekening te  
 nemen. 
6.1.5      Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekerde de hem in art. 6.1.1 t/m 6.1.3  
 opgelegde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de verzekeraar te misleiden, 
           tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. 
 
6.2        Schadebehandeling  
6.2.1      Door verzekeraars zal worden beslist omtrent de vaststelling van de schade, het al dan niet  
  treffen van een minnelijke regeling voor of tijdens een procedure en het voeren van 
           onderhandelingen hieromtrent, de eventuele verdediging van verzekerde in verband met een   
 tegen hem ingestelde strafvervolging, het voeren van verweer tegen of het voldoen aan een  
 afspraak tot schadevergoeding, het berusten in een rechterlijke uitspraak en dergelijke. 
6.2.2      Indien een aanspraak tot schadevergoeding het verzekerde bedrag overtreft zullen de  
 beslissingen bedoeld in  art. 6.2.1, alsmede die ter zake van de kosten genoemd in art. 6.3.2.2    
 en 6.3.2.3 in onderling overleg tussen verzekeraars en verzekerde worden genomen. 
6.2.3      Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade zullen worden behandeld en  
 afgewikkeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 7: 954 BW. 
 
6.3        Schadevergoeding   
6.3.1      Het bedrag van de schadevergoeding dat verzekerde gehouden is aan derden te betalen  
 krachtens rechterlijke uitspraak, beslissing of minnelijke regeling tot stand gekomen   
 overeenkomstig art. 6.2 wordt, na aftrek van het eventueel geldend eigen risico, tot ten hoogste  

 het verzekerde bedrag voor alle verzekerden tezamen door verzekeraars vergoed; één en ander  
 ongeacht of het bedrag van de schadevergoeding hoger of lager is dan het aanvankelijk van  
 verzekerde gevorderde bedrag. 

6.3.2      Verzekeraars zullen, ook indien de hierna te noemen rente en kosten tezamen met het bedrag  
 van de schadevergoeding het verzekerde bedrag mochten overtreffen, tevens vergoeden: 
6.3.2.1    de wettelijke rente, voor zover deze loopt over het ten laste van verzekeraars komende gedeelte  
 van de hoofdsom; 
6.3.2.2    de overeenkomstig art. 6.2 gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken van derden, ook al  
 blijken deze ongegrond, met inbegrip van de proceskosten tot betaling waarvan verzekerde 
           mocht worden veroordeeld; 
6.3.2.3    de overeenkomstig art. 6.2 gemaakte kosten van rechtsbijstand in verband met een tegen    
 verzekerde ingestelde strafvervolging; 
6.3.2.4    de gemaakte bereddingskosten, ook indien deze namens verzekerden worden gemaakt. 



 

 
 
 
 
 
6.3.3      Het eventueel geldende eigen risico is niet van toepassing op de kosten bedoeld in  
 art. 6.3.2.2 t/m 6.3.2.4. 
6.3.4      In afwijking van het bepaalde in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden kan hetgeen krachtens  

deze verzekering aan schadevergoeding(en) verschuldigd is rechtstreeks aan de benadeelde 
derde(n) worden betaald, waartoe verzekeraars aan Aon instructie kunnen geven. 

6.3.5      In afwijking van artikel 7:962 lid 3 tweede zin BW nemen verzekeraars geen regres op    
 verzekeringnemer en/of verzekerde, tenzij verzekeringnemer en/of verzekerde de schade  
 heeft/hebben veroorzaakt met opzet in de zin van art. 5.1.  
6.3.6      Wanneer vergoeding van een schade (of een deel ervan) door of namens verzekeraars wordt    
 afgewezen, verjaart de rechtsvordering van verzekerde op verzekeraars door verloop van 1 jaar te  
 rekenen vanaf de dag volgende op de datum van afwijzing.  
 
6.4        Cautie  
6.4.1      Indien wegens schade in de zin van de verzekering van cautie moet worden gesteld, zullen  
 verzekeraars die cautie stellen en de daaraan verbonden kosten voor hun rekening nemen. 
6.4.2      Het bedrag van de cautie als bedoeld in art. 6.4.1 zal niet meer bedragen dan 10% van het totale   
 onder deze polis verzekerde bedrag, met een maximum van EUR 50.000,00 per aanspraak. 
  
7          Overige bepalingen  
  
7.1        Wijziging van activiteiten  
           De premie en voorwaarden gelden voor de activiteiten van verzekerde(n), zoals in de polis  
 vermeld. 
           Indien deze activiteiten in belangrijke mate worden gewijzigd, zijn partijen bevoegd een  
 verandering van premie of  voorwaarden aan de orde te stellen. Verzekeringnemer zal 
 verzekeraars binnen redelijke termijn van deze wijziging op de hoogte stellen; de dekking blijft  
 echter onverminderd van kracht. 
  
7.2        Premieverrekening  
           Aan het einde van ieder verzekeringsjaar zal, indien er een voorschotpremie is betaald, door de   
 verzekeringnemer een opgave worden verstrekt van de definitieve gegevens over dat 
 verzekeringsjaar, waarna de over die termijn definitief verschuldigde premie zal worden  
 vastgesteld.  
           Is de definitieve premie lager dan de voorschotpremie, dan zal het verschil door verzekeraars  
 worden gerestitueerd, met inachtneming evenwel van de eventueel bedongen minimumpremie. 
           Is de definitieve premie hoger dan de voorschotpremie, dan wordt het meerdere alsnog aan de   
 verzekeringnemer in rekening gebracht. 
 
7.3        Cumulatie eigen risico's  
           Indien meerdere eigen risico's van toepassing zijn zullen deze niet cumuleren en zal er per  
 aanspraak nimmer meer dan éénmaal het (hoogste van toepassing zijnde) eigen risico in 
 mindering worden gebracht. 
 



 

 
 
 
 
 
BIJZONDER DEEL 
SECTIE I - ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID 
 
8          Dekking   
          Met inachtneming van het bepaalde in art. 4 dekt de verzekering de aansprakelijkheid van  
 verzekerden voor door derden geleden schade. 
 
9          Uitsluitingen 
 
9.1        Opzicht  
9.1.1      Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade wegens   
 schade aan zaken (zaakschade) die de verzekeringnemer of de tot schadevergoeding   
 aangesproken verzekerde ten vervoer, ter bewaring of ter bewerking zijn toevertrouwd of die hij in 
           huur, bruikleen of krachtens enige andere overeenkomst onder zijn opzicht heeft. 
9.1.2      Indien ten tijde van de bewerking schade wordt toegebracht aan zaken die de verzekeringnemer  
 of de tot schadevergoeding aangesproken verzekerde ter bewerking zijn toevertrouwd, geldt dat  

 onder de in art. 9.1.1 genoemde uitsluiting alleen vallen die delen of onderdelen van die zaken  
 welke op het ogenblik van het toebrengen van de schade daadwerkelijk in bewerking zijn. 

9.1.3      De in art. 9.1.1 genoemde uitsluiting geldt niet voor:  
9.1.3.1    zaakschade aan vervoermiddelen, zolang zij op of aan de terreinen van verzekerden of daar    
 waar verzekerde werkzaamheden verricht, aanwezig zijn om te worden beladen of gelost, dan   
 wel wanneer daarop, daarin, daaruit of daarvan is of wordt geladen of gelost; 
9.1.3.2    schade aan zaken (zaakschade) indien deze schade zich manifesteert na oplevering door  
 verzekerde en de schade is veroorzaakt doordat verzekerde zaken heeft toegevoegd of  
           werkzaamheden heeft verricht aan die beschadigde zaken; 
9.1.3.3    schade aan zaken (zaakschade) die de verzekeringnemer of de tot schadevergoeding  
 aangesproken verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich   
 heeft, indien en voor zover ter zake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed. 
 
9.2        Vervanging van een ondeugdelijke prestatie  
9.2.1      Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade bestaande  
 uit  
           -       verbetering, herstelling of vervanging van zaken die door of onder verantwoordelijkheid van   
         verzekerde zijn geleverd;  
           -       het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van door of onder verantwoordelijkheid van   
         verzekerde niet naar behoren uitgevoerde werkzaamheden;  
           dan wel uit enige andere prestatie die hiervoor in de plaats treedt. 
9.2.2      Voorts is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade  
 wegens het niet of niet naar behoren gebruik kunnen maken van de desbetreffende zaken 
 en/of  werkzaamheden, ongeacht door wie de kosten zijn gemaakt of de schade is geleden. 
9.2.3      Wordt door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn geleverd schade  
 toegebracht aan andere, eveneens door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde geleverde   
 zaken, dan worden door de in art. 9.2.1 en 9.2.2. genoemde uitsluitingen slechts die zaken  
 getroffen, waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De uitsluitingen worden 
           echter onverkort toegepast, indien beide categorieën zaken tot één en dezelfde transactie  
 behoren. 
9.2.4      De regels volgens art. 9.2.3 vinden gelijke toepassing bij schadetoebrenging door   
 werkzaamheden, die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn uitgevoerd. 
  



 

 
 
 
 
 
9.3       Verontreiniging van bodem, lucht en water  
           Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade in verband  
 met verontreiniging en/of aantasting van bodem, lucht of water. 
 
9.4        Werkgeversaansprakelijkheid  
           Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden als werkgever voor door ondergeschikten  
 geleden schade. 
 
 
SECTIE II - WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID  
 
10         Dekking  
           Met inachtneming van het bepaalde in art. 4 dekt de verzekering de aansprakelijkheid van   
 verzekerden als werkgever voor door ondergeschikten geleden schade. 
 
SECTIE III - VERONTREINIGING BODEM, LUCHT EN WATER  
  
11         Dekking  
           Met inachtneming van het bepaalde in art. 4 dekt de verzekering de aansprakelijkheid van  
 verzekerden voor door derden geleden schade in verband met verontreiniging en/of 

aantasting van bodem, lucht of water. Deze verontreiniging en/of aantasting dient plotseling en 
onzeker te zijn en niet het gevolg van een langzaam inwerkend proces. 

 
12         Uitsluitingen  
 
12.1       Opzicht  
12.1.1     Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade wegens  

schade aan zaken (zaakschade) die de verzekeringnemer of de tot schadevergoeding  
aangesproken verzekerde ten vervoer, ter bewaring of ter bewerking zijn toevertrouwd of die hij in 

           huur, bruikleen of krachtens enige andere overeenkomst onder zijn opzicht heeft. 
12.1.2     Indien ten tijde van de bewerking schade wordt toegebracht aan zaken die de verzekeringnemer  

 of de tot schadevergoeding aangesproken verzekerde ter bewerking zijn toevertrouwd, geldt dat   
 onder de in art. 12.1.1 genoemde uitsluiting alleen vallen die delen of onderdelen van die zaken  
 welke op het  ogenblik van het toebrengen van de schade daadwerkelijk in bewerking zijn. 

12.1.3     De in art. 12.1.1 genoemde uitsluiting geldt niet voor:  
12.1.3.1   zaakschade aan vervoermiddelen, zolang zij op of aan de terreinen van verzekerden of daar    
 waar verzekerde werkzaamheden verricht, aanwezig zijn om te worden beladen of gelost, dan   
 wel wanneer daarop, daarin, daaruit of daarvan is of wordt geladen of gelost; 
12.1.3.2   schade aan zaken (zaakschade) indien deze schade zich manifesteert na oplevering door  
 verzekerde en de schade is veroorzaakt doordat verzekerde zaken heeft toegevoegd of 
 werkzaamheden heeft verricht aan die beschadigde zaken; 
12.1.3.3   schade aan zaken (zaakschade) die de verzekeringnemer of de tot schadevergoeding  
 aangesproken verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich   
 heeft, indien en voor zover ter zake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed. 
  
12.2       Vervanging van een ondeugdelijke prestatie  
12.2.1     Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade bestaande 

uit  
           -       verbetering, herstelling of vervanging van zaken die door of  onder verantwoordelijkheid van   
         verzekerde zijn geleverd;  
           -       het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van door of onder verantwoordelijkheid van   
         verzekerde niet naar behoren uitgevoerde werkzaamheden;  
 dan wel uit enige andere prestatie die hiervoor in de plaats treedt. 



 

12.2.2     Voorts is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade 
wegens het niet of niet naar behoren gebruik kunnen maken van de desbetreffende zaken 

           en/of  werkzaamheden, ongeacht door wie de kosten zijn gemaakt of de schade is geleden. 
12.2.3     Wordt door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn geleverd schade 

toegebracht aan andere, eveneens door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde 
           geleverde zaken, dan worden door de in art. 12.2.1 en 12.2.2. genoemde uitsluitingen slechts die  
 zaken getroffen, waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De uitsluitingen worden echter  
 onverkort toegepast, indien beide categorieën zaken tot één en dezelfde transactie behoren. 
12.2.4     De regels volgens art. 12.2.3 vinden gelijke toepassing bij schadetoebrenging door   
 werkzaamheden, die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn uitgevoerd. 
 
12.3       Werkgeversaansprakelijkheid  
           Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden als werkgever voor door ondergeschikten  
 geleden schade. 
 
12.4       Overtreden overheidsvoorschriften  
           Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde genoemd in  art.  1.1.1, 1.1.2.1 en 1.1.3.1 als  
 gevolg van een door deze verzekerde bewust overtreden van de wet of enig ander van   
 overheidswege gegeven voorschrift terzake van het milieu, echter uitsluitend voor zover deze  
 verzekerde voor de bewuste overtreding strafrechtelijk wordt vervolgd en is veroordeeld. 
 Indien de verzekerde een rechtspersoon, vennootschap onder firma of commanditaire   
 vennootschap is, zal slechts het bewuste overtreden van: 
           -      een bestuurder van de rechtspersoon in de zin van Boek 2 BW of analoge buitenlandse wet; 
           -      een beherend vennoot van de vennootschap; 
           -      een functionaris in dienst van de rechtspersoon of vennootschap die door een bestuurder    
 van de rechtspersoon of een beherend vennoot van de vennootschap is belast met een  
  bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder genoemde voorschriften; 
           worden beschouwd als een bewust overtreden van de rechtspersoon of vennootschap. 
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PK060-11/3   RUBRIEK C GLASVERZEKERING 
 
Bij deze verzekeringsvoorwaarden behoren de Algemene Voorwaarden PK060-11 Pakketverzekering  
voor Vereniging van Eigenaren 
  
1          Omvang van de dekking  
 
1.1        Dekking  
           Deze verzekering dekt schade aan of verlies van glas dienende tot lichtdoorlating alsmede het  
 glas in balkon- en terrasafscheidingen, aanwezig in het op deze polis verzekerde gebouw    
 veroorzaakt door breuk, lek- en blindslaan, ongeacht of deze gevaren/gebeurtenissen zijn 
 veroorzaakt door de aard of een gebrek van het glas. 
1.2        Niet verzekerd is schade aan of verlies van:  
1.2.1      geëtst, gebogen, gebrandschilderd en poly-geslepen glas;  
1.2.2      versieringen, schilderingen, letters en dergelijke op het glas aangebracht. 
 
2          Uitsluitingen  
 Uitgesloten is schade of verlies door: 
 
2.1        verbouwing of verzakking van het pand;  
 
2.2        gedurende verplaatsing, verandering, bewerking of versiering van het glas;  
 
2.3        verandering van de lijsten of gebrek aan onderhoud daarvan;  
 
2.4        aardbeving en vulkanische uitbarsting  
           Bij schaden die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, gedurende 24 uur nadat zich in of nabij  

 de verzekerde zaken de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben  
 geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen, dat de schade niet aan die verschijnselen is toe te  
 schrijven; 

 
2.5        molest  
           Onder molest zijn te verstaan: 
           -       gewapend  conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of  
         althans de een de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. 
           -      onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een  
         Vredesmacht der Verenigde Naties. 
           -       burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van   
         eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is. 
           -       opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar  
         gezag. 
           -       binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op  
         verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat. 
 -       oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen   
         het openbaar gezag. 
           -       muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige  
         gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. 
           Deze nadere omschrijving vormt een onderdeel van de tekst, door het Verbond van Verzekeraars  
 op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is  
 gedeponeerd. 



 

 
 
 
 
 
2.6        Atoomkernreacties  
           Onder atoomkernreactie is te 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 een vergunning voor vervaardiging, 
           gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door het betreffende ministerie moet  
 zijn afgegeven. Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is,  
 blijft de uitsluiting van kracht. 
 
           Onder "wet" is te verstaan de wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde  
 de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie.  
 Onder "kerninstallatie" wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet. 
 
3          Uitbreiding dekking  
           Tevens zijn verzekerd: 
3.1       de kosten van noodvoorzieningen;  
3.2        bereddingskosten.  
 
4          Schadevergoeding  
           Schaden zullen worden vergoed in glas van dezelfde kwaliteit als het oorspronkelijke glas; het  
 glas zal worden hersteld in de toestand waarin het vóór de schade verkeerde. 
           Verzekeraars behouden zich echter het recht voor de verzekerde schadeloos te stellen door  
 betaling van de  som, gelijk aan de vervangingswaarde van het oorspronkelijke glas, vermeerderd  
 met plaatsingskosten. In dat geval vindt schadevergoeding eerst plaats, nadat vervanging van het  
 glas heeft plaatsgevonden.  
           In het geval het te vervangen glas op grond van wettelijke bepalingen dient te worden vervangen  
 door glas, van een andere kwaliteit of soort, dan zullen verzekeraars ook de daaraan verbonden  
 meerkosten voor hun rekening nemen. 
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