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Paragraaf 1 Milieudekking Basis
Verzekerde
•

u als verzekeringnemer;

•

de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover
zij op grond van eigendom of een ander zakelijk recht:
•

belang hebben bij het behoud van de verzekerde locatie;

•

of risico dragen voor het behoud daarvan.

Omvang van de verzekering
A. Milieuschade door een gevaar op de verzekerde locatie
Wij verzekeren het risico van verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of één of meer al dan
niet ondergronds(e) water(gangen), ongeacht waar deze zich voordoet. De verontreiniging moet
rechtstreeks en uitsluitend het gevolg zijn van een emissie die veroorzaakt is door één of meer van de
volgende gevaren:
•

brand;

•

blikseminslag;

•

ontploffing.

Het gevaar moet zich op de verzekerde locatie en tijdens de looptijd van uw milieuschadeverzekering
hebben verwezenlijkt. De verontreiniging moet zich tijdens de looptijd van uw milieuschadeverzekering
hebben gemanifesteerd.
Deze dekking geldt niet voor een verontreiniging die is veroorzaakt door of verband houdt met asbest.
Per emissie of per reeks van emissies die met elkaar samenhangen of uit elkaar voortvloeien, vergoeden
wij niet méér dan het verzekerde bedrag dat op het verzekeringsbewijs wordt vermeld. Als door de
verwezenlijking van een verzekerd gevaar op meerdere locaties van u een emissie ontstaat, beschouwen
wij deze emissies samen als één emissie.
Verontreiniging op de verzekerde locatie
De verzekering dekt:
•

de kosten van sanering van de verzekerde locatie;

•

de kosten van preventieve opruiming;

•

de kosten van hulpconstructies en de kosten van afbreken of verwijderen van zaken om de sanering te
kunnen uitvoeren;

•

de kosten van herstel van noodzakelijk toegebrachte zaakschade om de sanering te kunnen uitvoeren,
zoals herstel van onroerend goed, pijpen, leidingen, kabels, bestrating en beplanting;

•

de kosten van herstel of vervanging van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels of andere zaken
die als gevolg van de verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of één of meer al dan niet
ondergronds(e) water(gangen)beschadigd zijn.
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Verontreiniging buiten de verzekerde locatie: schade van derden
Derden kunnen aanspraak maken op vergoeding onder deze verzekering, maar alleen als u als
verzekeringnemer schriftelijk een verklaring tegenover ons hebt afgelegd dat u daarmee instemt. De
verzekering geldt voor door derden geleden schade, voor zover zij belang hebben bij behoud van de
verontreinigde locatie of zaak op grond van eigendom, of een ander zakelijk recht, of omdat zij risico
dragen voor het behoud daarvan. De verzekering dekt:
•

de kosten van sanering van de verontreinigde locatie en de bedrijfsschade die daaruit voortvloeit;

•

de kosten van preventieve opruiming;

•

de kosten van hulpconstructies en de kosten van afbreken of verwijderen van zaken om de sanering te
kunnen uitvoeren;

•

de kosten van herstel van noodzakelijk toegebrachte zaakschade om de sanering te kunnen uitvoeren,
zoals herstel van onroerend goed, pijpen, leidingen, kabels, bestrating en beplanting, inclusief de
bedrijfsschade die er uit voortvloeit;

•

andere zaakschade en schade aan de persoon zelf, inclusief de schade die er uit voortvloeit.
Voorwaarde is dat de schade rechtstreeks en uitsluitend voortvloeit uit een verontreiniging van de
bodem, het oppervlaktewater of één of meer al dan niet ondergronds(e) water(gangen) buiten de
verzekerde locatie. Onder zaakschade verstaan wij hier ook de aantasting van de economische
gebruikswaarde van zaken van derden die niet een gevolg is van een beschadiging, een vernietiging of
het verlies van die zaken.

B. Inkomende milieuschade
Wij verzekeren het risico van verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of één of meer al dan
niet ondergronds(e) water(gangen), die zich heeft voorgedaan op de verzekerde locatie. De
verontreiniging moet rechtstreeks en uitsluitend het gevolg zijn van een emissie die is veroorzaakt door
één of meer van de volgende gevaren die zich buiten de verzekerde locatie hebben voorgedaan:
•

brand;

•

blikseminslag;

•

ontploffing.

Het gevaar moet zich tijdens de looptijd van uw milieuschadeverzekering hebben verwezenlijkt. De
verontreiniging moet zich tijdens de looptijd van uw milieuschadeverzekering hebben gemanifesteerd.
Deze dekking geldt niet voor een verontreiniging die is veroorzaakt door of verband houdt met asbest.
Per emissie of per reeks van emissies die met elkaar samenhangen of uit elkaar voortvloeien, vergoeden
wij niet méér dan € 100.000. Als door de verwezenlijking van een verzekerd gevaar op meerdere locaties
een emissie ontstaat, beschouwen wij deze emissies samen als één emissie.
De verzekering dekt:
•

de kosten van sanering van de verzekerde locatie;

•

de kosten van preventieve opruiming op de verzekerde locatie;

•

de kosten van hulpconstructies en de kosten van afbreken of verwijderen van zaken om de sanering te
kunnen uitvoeren;

•

de kosten van herstel van noodzakelijk toegebrachte zaakschade om de sanering te kunnen uitvoeren,
zoals herstel van onroerend goed, pijpen, leidingen, kabels, bestrating en beplanting;

•

de kosten van herstel of vervanging van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels of andere zaken
die als gevolg van de verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of één of meer al dan niet
ondergronds(e) water(gangen)beschadigd zijn.
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Andere verzekering gaat voor
Als er een andere verzekering is waarop de schade en kosten zijn gedekt als deze milieuschadeverzekering
niet zou hebben bestaan, dan gaat die andere verzekering voor.
C. Vrijkomen van asbest op de verzekerde locatie
Wij verzekeren het risico van een verontreiniging door asbest die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is
van een gebeurtenis waarbij asbest is vrijgekomen. Het asbest moet afkomstig zijn van of uit een gebouw
dat op uw ToplandPolis is verzekerd. De schade die is ontstaan door de gebeurtenis moet door uw
gebouwenverzekering zijn gedekt en de gebeurtenis moet zich hebben verwezenlijkt tijdens de looptijd
van uw milieuschadeverzekering. De verontreiniging door asbest moet zich tijdens de looptijd van uw
milieuschadeverzekering hebben gemanifesteerd
Per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen die met elkaar samenhangen of uit elkaar voortvloeien
vergoeden wij niet meer dan het verzekerde bedrag dat op het verzekeringsbewijs staat vermeld. Als door
de verwezenlijking van een verzekerd gevaar uit meerdere gebouwen asbest vrijkomt, beschouwen wij dit
als één gebeurtenis.
Asbest op de verzekerde locatie
De verzekering dekt:
•

de kosten van afbraak, wegruimen en afvoeren van asbest of van met asbest verontreinigde
materialen, inclusief de kosten van hulpconstructies om dit mogelijk te maken;

•

de kosten van herstel van noodzakelijk toegebrachte zaakschade om asbest of met asbest
verontreinigde materialen te kunnen afbreken, wegruimen en af te voeren, zoals herstel van onroerend
goed, pijpen, leidingen, kabels, bestrating en beplanting.

Asbest buiten de verzekerde locatie: schade van derden
Derden kunnen aanspraak maken op vergoeding onder deze verzekering, maar alleen als u als
verzekeringnemer schriftelijk een verklaring tegenover ons hebt afgelegd dat u daarmee instemt. De
verzekering geldt voor door derden geleden schade, voor zover zij belang hebben bij behoud van de
verontreinigde locatie of zaak op grond van eigendom, of een ander zakelijk recht, of omdat zij risico
dragen voor het behoud daarvan. De verzekering dekt:
•

de kosten van afbraak, wegruimen en afvoeren van asbest of van met asbest verontreinigde
materialen, inclusief de kosten van hulpconstructies om dit mogelijk te maken ;

•

de kosten van herstel van noodzakelijk toegebrachte zaakschade om asbest of met asbest
verontreinigde materialen te kunnen afbreken, wegruimen en af te voeren, zoals herstel van onroerend
goed, pijpen, leidingen, kabels, bestrating en beplanting;

•

andere zaakschade. Voorwaarde is dat de schade rechtstreeks en uitsluitend voortvloeit uit een
verontreiniging door asbest buiten de verzekerde locatie. Onder zaakschade verstaan wij hier ook de
aantasting van de economische gebruikswaarde van zaken die niet een gevolg is van een beschadiging,
een vernietiging of het verlies van die zaken.
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D. 	Inkomende verontreiniging door asbest
Wij verzekeren het risico van een verontreiniging door asbest op de verzekerde locatie door het vrijkomen
van asbest. Het asbest moet afkomstig zijn van gebouwen van derden buiten de verzekerde locatie.
Voorwaarde is dat het asbest rechtstreeks en uitsluitend is vrijgekomen door één of meer van de
volgende gevaren:
•

brand;

•

blikseminslag;

•

ontploffing;

•

storm.

Het gevaar moet zich tijdens de looptijd van uw milieuschadeverzekering hebben verwezenlijkt. De
verontreiniging door asbest moet zich tijdens de looptijd van uw milieuschadeverzekering hebben
gemanifesteerd.
Per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen die met elkaar samenhangen of uit elkaar voortvloeien
vergoeden wij niet meer dan € 100.000. Als door de verwezenlijking van een verzekerd gevaar op
meerdere locaties asbest vrijkomt, beschouwen wij dit als één gebeurtenis.
De verzekering dekt:
•

de kosten van wegruimen en afvoeren van asbest of van met asbest verontreinigde materialen,
inclusief de kosten van hulpconstructies om dit mogelijk te maken;

•

de kosten van herstel van noodzakelijk toegebrachte zaakschade om asbest of met asbest
verontreinigde materialen te kunnen afbreken, wegruimen en af te voeren, zoals herstel van onroerend
goed, pijpen, leidingen, kabels, bestrating en beplanting

Andere verzekering gaat voor
Als er een andere verzekering is waarop de schade en kosten zijn gedekt als deze milieuschadeverzekering
niet zou hebben bestaan, dan gaat die andere verzekering voor.

Verzekerde kosten boven het verzekerde bedrag
•

De kosten van onze expert die de schade bepaalt.

•

De kosten van een deskundige die door of met instemming van ons is benoemd.

•

Bereddingskosten

Totale schade groter dan het verzekerde bedrag
Wij betalen in totaal maximaal het bedrag op het verzekeringsbewijs. Wanneer aanspraak op vergoeding
onder deze verzekering gemaakt kan worden vergoeden wij eerst uw schade, daarna de eventuele schade
van derden. Als de totale schade van derden groter is dan het (resterende) verzekerde bedrag, dan
vergoeden wij ieder van hen een deel in verhouding met zijn schade. Aanspraken van derden die zich
melden nadat het verzekerde bedrag al is verdeeld, worden niet in behandeling genomen.

Dekking na het einde van de verzekering
Na het einde van de verzekering blijft de dekking uitsluitend van kracht voor verontreiniging en
zaakschade die zich manifesteren binnen een periode van één jaar na dat einde en zijn veroorzaakt
binnen de looptijd van uw milieuschadeverzekering. Deze bepaling geldt niet voor een verontreiniging die
is veroorzaakt door of verband houdt met asbest.
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Verplichtingen
Van de verplichting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden. Voor verzekerde en derden die aanspraak willen maken op vergoeding onder deze verzekering
gelden de volgende verplichtingen:
•

Inspectie * (1)

•

Verplichte maatregelen * (2)

Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde of derden * (1);

•

bestemmingswijziging (2);

•

handels- en economische sancties * (3);

•

schade die veroorzaakt is door, optreedt bij of voortvloeit uit molest, atoomkernreacties, (bio)
chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming;

•

merkelijke schuld: uitgesloten is schade die het gevolg is van merkelijke schuld of merkelijke nalatigheid
van een verzekerde of die met goedvinden of medeweten van verzekerde is veroorzaakt. Als de
verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder 'verzekerde'
verstaan: een lid van de directie of de bedrijfsleiding;

•

Eerdere verontreiniging. De verzekering geeft geen dekking voor schade en kosten die veroorzaakt zijn
door, die optreden bij of die voortvloeien uit een verontreiniging die al aanwezig is op het moment dat
het verzekerde gevaar zich verwezenlijkt.

•

genetische schade: uitgesloten is schade die het gevolg is van genetische modificatie;

•

overtreding overheidsvoorschriften: uitgesloten is schade die het gevolg is van een handelen of
nalaten dat in strijd is met een voorschrift dat van overheidswege is gegeven ter zake van het milieu.
Deze uitsluiting geldt alleen als het handelen of nalaten is gebeurd in opdracht van of met goedvinden
van een verzekerde. Als de verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze
uitsluiting onder 'verzekerde' verstaan: een lid van de directie of bedrijfsleiding, of een functionaris die
in dienst is van de verzekerde en die door een lid van de directie is belast met een bijzondere
verantwoordelijkheid voor de naleving van bedoelde voorschriften.

Saneringsbepalingen
Regeling van sanering
De verzekerde dan wel de derde belast zich met de voorbereiding en regeling van de sanering. Hij houdt
zich daarbij aan onze aanwijzingen. Er mag pas tot sanering worden overgegaan nadat wij het
saneringsplan hebben
goedgekeurd.
Opdracht tot sanering
De verzekerde dan wel de derde dient de opdracht tot sanering te geven binnen een termijn die door ons
schriftelijk wordt aangegeven. Als de verzekerde/derde nalaat deze opdracht binnen de gestelde termijn
te geven, hebben wij het recht de verzekering op te zeggen.
De saneringsbepalingen zijn ook van toepassing in geval van afbraak, wegruimen en afvoeren van asbest
en met asbest vermengde zaken.
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Paragraaf 2 Milieudekking Uitgebreide Evenementen
Omvang van de verzekering
Met inachtneming van de bepalingen in de voorwaarden ‘Milieudekking Basis’ wordt de dekking onder de
‘Milieudekking Basis’ onder A en B uitgebreid met de volgende gevaren:
•

storm;

•

vorst;

•

luchtverkeer;

•

aanrijding;

•

aanvaring;

•

diefstal na braak;

•

vandalisme, waaronder moet worden verstaan het aanrichten van beschadigingen uit vernielzucht
door iemand die de verzekerde locatie is binnengedrongen na braak of door inklimming;

•

rellen en opstootjes;

•

overspanning/inductie;

•

omvallen van bomen, heistellingen en kranen;

•

breken, scheuren of barsten van bovengrondse tanks, silo's en drums en de bovengrondse leidingen die
daarop zijn aangesloten. Deze risico's zijn alleen gedekt als de schade veroorzaakt is door een plotseling
en onvoorzien van buitenkomend onheil;

•

laden en/of lossen van stoffen die zich in gesloten emballage bevinden;

•

het vullen van bovengrondse tanks die vast zijn opgesteld.

Geen dekking bedrijfsschade derden na storm
Als de verontreiniging is veroorzaakt door storm, verzekeren wij niet de bedrijfsschade van derden die
voor hen voortvloeit uit de sanering, uit de zaakschade of uit de overige schade.

Paragraaf 3 Milieudekking Top
Omvang van de verzekering
Met inachtneming van de bepalingen in de voorwaarden ‘Milieudekking Basis’ wordt de dekking onder de
‘Milieudekking Basis’ onder A en B en de ‘Milieudekking Uitgebreide Evenementen’ uitgebreid met de
volgende gevaren:
•

ieder ander van buiten komend onheil dat plotseling en onvoorzien tot een emissie leidt;

•

het eigen gebrek van gebouwen en roerende zaken dat veroorzaakt is door fouten in ontwerp,
constructie, uitvoering of materiaalkeuze. Deze dekking geldt alleen als voldaan is aan de
onderhoudsverplichtingen die op het verzekeringsbewijs zijn vermeld. Voor installaties, machines en
leidingen geldt deze dekking uitsluitend als de verontreiniging zich manifesteert binnen een termijn
van vijf jaar vanaf de datum waarop zij nieuw zijn (op)geleverd, of vanaf de datum waarop de delen
waarin het eigen gebrek is gelegen, zijn vernieuwd en (op)geleverd.

Geen dekking bedrijfsschade derden na storm
Als de verontreiniging is veroorzaakt door storm, verzekeren wij niet de bedrijfsschade van derden die
voor hen voortvloeit uit de sanering, de zaakschade of uit de overige schade.
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Paragraaf 4		 Milieu bij Derden
Verzekerde
U als verzekeringnemer

Omvang van de verzekering
Wij verzekeren het risico van verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of één of meer al dan
niet ondergronds(e) water(gangen), ongeacht waar deze zich voordoet. De verontreiniging moet het
rechtstreekse en uitsluitende gevolg zijn van een emissie die is veroorzaakt door de uitvoering van het
werk op de werklocatie tijdens de looptijd van de verzekering. De verontreiniging moet zich tijdens de
looptijd van uw milieuschadeverzekering hebben gemanifesteerd.
De eigenaar van de werklocatie en derden kunnen aanspraken op vergoeding onder deze verzekering
maken, maar alleen als u als verzekeringnemer schriftelijk een verklaring tegenover ons hebt afgelegd dat
u daarmee instemt. De verzekering geldt voor door hen geleden schade, voor zover zij belang hebben bij
behoud van de verontreinigde locatie of zaak op grond van eigendom, of een ander zakelijk recht, of
omdat zij risico dragen voor het behoud daarvan.
Per emissie of per reeks van emissies die met elkaar samenhangen of uit elkaar voortvloeien, vergoeden
wij niet méér dan het verzekerde bedrag dat op het verzekeringsbewijs wordt vermeld. Als door de
verwezenlijking van een verzekerd gevaar op meerdere locaties een emissie ontstaat, beschouwen wij
deze emissies samen als één emissie.
Deze dekking geldt niet voor een verontreiniging die is veroorzaakt door of verband houdt met asbest.
De verzekering dekt:
•

de kosten van sanering van de verontreinigde locatie en de bedrijfsschade die daaruit voortvloeit;

•

de kosten van preventieve opruiming;

•

de kosten van hulpconstructies en de kosten van afbreken of verwijderen van zaken om de sanering te
kunnen uitvoeren;

•

de kosten van herstel van noodzakelijk toegebrachte zaakschade om de sanering te kunnen uitvoeren,
zoals herstel van onroerend goed, pijpen, leidingen, kabels, bestrating en beplanting inclusief de
bedrijfsschade die eruit voortvloeit;

•

andere zaakschade van een derde en schade aan de persoon zelf, inclusief de schade die er uit
voortvloeit. Voorwaarde is dat de schade rechtstreeks en uitsluitend voortvloeit uit een
verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of één of meer al dan niet ondergronds(e)
water(gangen). Onder zaakschade verstaan wij hier ook de aantasting van de economische
gebruikswaarde van zaken van derden die niet een gevolg is van een beschadiging, een vernietiging of
het verlies van die zaken.

Na oplevering van het werk geldt deze dekking uitsluitend als de verontreiniging zich manifesteert
binnen een periode van vijf jaar vanaf de datum van oplevering van het werk.

Verzekerde kosten boven het verzekerde bedrag
•

De kosten van onze expert die de schade bepaalt.

•

De kosten van een deskundige die door of met instemming van ons is benoemd.

•

Bereddingskosten
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Totale schade groter dan het verzekerde bedrag
Wij betalen in totaal maximaal het bedrag op het verzekeringsbewijs. Wanneer aanspraak op vergoeding
onder deze verzekering gemaakt kan worden vergoeden wij eerst uw schade, daarna de eventuele schade
van derden. Als de totale schade van derden groter is dan het (resterende) verzekerde bedrag, dan
vergoeden wij ieder van hen een deel in verhouding met zijn schade. Aanspraken van derden die zich
melden nadat het verzekerde bedrag al is verdeeld, worden niet in behandeling genomen.

Dekking na het einde van de verzekering
Na het einde van de verzekering blijft de dekking uitsluitend van kracht voor verontreiniging en
zaakschade die zich manifesteren binnen een periode van één jaar na dat einde en zijn veroorzaakt
binnen de looptijd van uw milieuschadeverzekering. Deze bepaling geldt niet voor een verontreiniging die
is veroorzaakt door of verband houdt met asbest.

Andere verzekering gaat voor
Als er een andere verzekering is waarop de schade en kosten zijn gedekt als deze milieuschadeverzekering
niet zou hebben bestaan, dan gaat die andere verzekering voor.

Verplichtingen
Van de verplichting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Voor verzekerde en derden die aanspraak willen maken op vergoeding onder deze verzekering gelden de
volgende verplichtingen:
•

Inspectie * (1)

•

Verplichte maatregelen * (2)

Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde of derden * (1);

•

bestemmingswijziging (2);

•

handels- en economische sancties * (3);

•

schade die veroorzaakt is door, optreedt bij of voortvloeit uit molest, atoomkernreacties, (bio)
chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming;

•

merkelijke schuld: uitgesloten is schade die het gevolg is van merkelijke schuld of merkelijke nalatigheid
van een verzekerde of die met goedvinden of medeweten van verzekerde is veroorzaakt. Als de
verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder 'verzekerde'
verstaan: een lid van de directie of de bedrijfsleiding;

•

eerdere verontreiniging. De verzekering geeft geen dekking voor schade en kosten die veroorzaakt zijn
door, die optreden bij of die voortvloeien uit een verontreiniging, ook door asbest, die al aanwezig is op
het moment dat het verzekerde gevaar zich verwezenlijkt.

•

genetische schade: uitgesloten is schade die het gevolg is van genetische modificatie;

•

overtreding overheidsvoorschriften: uitgesloten is schade die het gevolg is van een handelen of
nalaten dat in strijd is met een voorschrift dat van overheidswege is gegeven ter zake van het milieu.
Deze uitsluiting geldt alleen als het handelen of nalaten is gebeurd in opdracht van of met goedvinden
van een verzekerde. Als de verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze
uitsluiting onder 'verzekerde' verstaan: een lid van de directie of bedrijfsleiding, of een functionaris die
in dienst is van de verzekerde en die door een lid van de directie is belast met een bijzondere
verantwoordelijkheid voor de naleving van bedoelde voorschriften.
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Saneringsbepalingen
Regeling van sanering
De verzekerde dan wel de derde belast zich met de voorbereiding en regeling van de sanering. Hij houdt
zich daarbij aan onze aanwijzingen. Er mag pas tot sanering worden overgegaan nadat wij het
saneringsplan hebben goedgekeurd.
Opdracht tot sanering
De verzekerde dan wel de derde dient de opdracht tot sanering te geven binnen een termijn die door ons
schriftelijk wordt aangegeven. Als de verzekerde/derde nalaat deze opdracht binnen de gestelde termijn
te geven, hebben wij het recht de verzekering op te zeggen.
De saneringsbepalingen zijn ook van toepassing in geval van afbraak, wegruimen en afvoeren van asbest
en met asbest vermengde zaken.

Verplichtingen
1. Inspectie
Wij hebben het recht om de verzekerde locatie(s) en werklocaties te allen tijde te (laten) inspecteren. De
verzekerde en derden die aanspraak willen maken op vergoeding onder deze verzekering zijn verplicht
hierbij alle medewerking te verlenen die in het kader van een beoordeling van het verzekerde risico
redelijkerwijs is geboden.
2. Verplichte maatregelen
Verzekerde en derden die aanspraak willen maken op vergoeding onder deze verzekering kunnen wij naar
aanleiding van een inspectie verplichten binnen een bepaalde termijn maatregelen te treffen, die wij met
het oog op de dekking van het verzekerde risico geboden achten.

Uitsluitingen
0. Mededelingsplicht
U bent wettelijk verplicht om de door ons vóór het sluiten van de overeenkomst gestelde vragen volledig
en naar waarheid te beantwoorden. Er bestaat geen recht op uitkering, als wij ontdekken dat u niet aan
deze mededelingsplicht heeft voldaan en wij u daar binnen een periode van zes maanden na de
ontdekking op wijzen.
1. Gedrag van verzekerde of derden
De verzekering geeft geen dekking als de verzekerde of de derde die aanspraak op vergoeding onder deze
verzekering wil maken:
•

een verplichting die hij volgens de verzekering heeft, niet is nagekomen en hij ons daardoor in een
redelijk belang heeft geschaad;

•

een onvolledige of onware opgave van schade doet over het ontstaan, de aard of de omvang van de
schade met de opzet ons te misleiden en deze onvolledige of onware opgave het verval van het recht
op uitkering rechtvaardigt.
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2. Bestemmingswijziging
De verzekering geeft geen dekking in geval van bestemmingswijziging van (de gebouwen op) de
verzekerde locatie waardoor deze aan meer gevaar wordt blootgesteld en wij de verzekering niet of niet
op dezelfde voorwaarden zouden hebben afgesloten. Hierbij is niet van belang of u of verzekerde
wetenschap had van de bestemmingswijziging.
3. Handels- en economische sancties
De verzekering geeft geen dekking voor:
•

schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond van nationale of internationale regelgeving niet
mag worden gehandeld;

•

de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten ten aanzien
waarvan het verzekeraars op grond van nationale of internationale regelgeving niet is toegestaan die
belangen te verzekeren.

Schaderegeling
Het melden van schade en verplichtingen van verzekerde en derden
Verzekerde en derden die aanspraak willen maken op vergoeding onder deze verzekering zijn verplicht om:
•

ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk verzekerd gevaar dat zich op de verzekerde locatie of
de werklocatie heeft verwezenlijkt en waarvan zij op de hoogte zijn of behoren te zijn. Deze
kennisgeving dient schriftelijk te worden gedaan of onmiddellijk na een eventuele mondelinge
kennisgeving schriftelijk te worden bevestigd;

•

ons zo spoedig mogelijk alle van belang zijnde gegevens en stukken te verstrekken;

•

alle aanwijzingen van of namens ons op te volgen en verder ook alle medewerking te verlenen en
inlichtingen te verschaffen, die voor de beoordeling van de door de verontreiniging ontstane situatie
van belang zouden kunnen zijn.

Schadevaststelling bij schade aan personen
Op de vaststelling van de schade door letsel of aantasting van de gezondheid zijn de regels van het
burgerlijk recht van toepassing.
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