
 

01-01-2011 1

 
Polis voor aansprakelijkheid uit Logistieke Diensten Uitgebreid 

BCi UTA–2011   

Artikel 1. Definities 4  

1.1 Polis 4  

1.2 Onzeker voorval 4  

1.3 Verzekeringnemer 4  

1.4 Verzekerden 4  

1.5 Verzekeraars 4  

1.6 Makelaar 4  

1.7 Tussenpersoon  4  

1.8 BW 5  

1.9 Handelen of nalaten  5  

1.10 Omstandigheid 5  

1.11 Aanspraak 5  

1.12 Schade 5  

1.13 Bereddingskosten 5  

1.14 Douanedocument 5  

1.15 Derden 6  

1.16 Contractstermijn 6  

1.17 Verzekeringsjaar 6  

Artikel 2 Onderlinge Aansprakelijkheid 6  

Artikel 3 Omvang van de verzekering 6  

3.1. Voorwaarde voor dekking  6  

3.2 Dekking 6  

3.3. Buitenlandse vestigingen 6  

3.4 Extra kosten 7  

3.5 Douanerechten 7  



 

01-01-2011 2

 
3.6 Cautie 7  

3.7 Namelding van schade 7 / 8  

Artikel 4 Samenloop 8  

Artikel 5 Uitsluitingen 9  

5.1 Opzet 9  

5.2 Luchtvaartuigen 9  

5.3 Vaartuigen 9  

5.4 Motorrijtuigen 9 / 10  

5.5 Zaken onder opzicht 10  

5.6 Vervanging van een ondeugdelijke prestatie 10  

5.7 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen 10  

5.8 Verontreiniging van bodem, lucht en water 10  

5.9 Bestuurders en commissarissen 10  

5.10 Arbeidsgeschillen 11  

5.11 Ketenaansprakelijkheid 11  

5.12 Assurantiebemiddeling 11  

5.13 Laster of smaad 11  

5.14 Octrooien, licenties en patenten 11  

5.15 Machtspositie 11  

5.16 Concurrentie 11  

5.17 Molest 11 / 12  

5.18 Asbest 12  

Artikel 6 Schadebehandeling en schadevergoeding 12  

6.1 Verplichtingen in geval van schade 12  

6.2 Schaderegeling 12 / 13  

6.3 Schadevergoeding 13  

Artikel 7 Subrogatie 13  



 

01-01-2011 3

 
Artikel 8 Betalingsverkeer 13  

8.1 Premies en overige verschuldigde bedragen  13 / 14  

8.2 Schadepenningen en premierestituties  14  

8.3. Betaling en krediet  14  

8.4. Tussentijdse beëindiging bij niet betaling  15   

8.5. Verruiming begrip verzekeringnemer  15  

Artikel 9 Premieverrekening 15  

Artikel 10 Risicowijziging 15  

Artikel 11 Looptijd van de verzekering 15  

11.1 Duur en beëindiging 15  

11.2. Tussentijdse beëindiging door verzekeringnemer 15  

11.3 Restitutie 15  

Artikel 12 Overige bepalingen 16  

12.1 Mededelingen 16  

12.2 Mededelingsplicht  16  

12.3 Bekende omstandigheden  16  

12.4 Afmakingscourtage  16  

12.5 Toepasselijk recht 16  

12.6 Geschillen 16  

12.7 Persoonregistratie  16  



 

01-01-2011 4

 
Artikel 1 Definities  

1.1 Polis 
De polis bestaat uit het polisblad, de algemene voorwaarden en de op het polisblad vermelde 
aanvullende en bijzondere voorwaarden.  

1.2. Onzeker Voorval  
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 
7:925 BW, indien en voor zover de door een derde geleden schade op vergoeding waarvan 
jegens 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 derde was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.  
Schade welke niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste voldoet is niet gedekt. Voor zover 
geen sprake is van opzet tot misleiding van de verzekeraar door de verzekeringnemer zal de 
verzekeraar geen beroep doen op vernietigbaarheid.   

1.3 Verzekeringnemer  
De verzekeringnemer is de natuurlijke of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst 
met de verzekeraars is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld.  

1.4 Verzekerden  
De verzekerden zijn: 

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

1.4.2 andere, mede als verzekerde in de polis opgenomen natuurlijke of rechtspersonen; 
1.4.3 bestuursleden, directie, vennoten, firmanten en commissarissen van de verzekerden als 

genoemd in artikel 1.4.1. en 1.4.2; 
1.4.4 personeelsverenigingen, pensioenfondsen en andere instellingen en stichtingen in het kader 

van de verhoudingen tussen de verzekerden genoemd in art. 1.4.1 t/m 1.4.3 alsmede de 
bestuursleden hiervan; 

1.4.5 ondergeschikten van de verzekerden genoemd in art. 1.4.1 t/m 1.4.4, voor zover het 
werkzaamheden betreft die zij voor die verzekerden verrichten.  

1.5 Verzekeraars  
De verzekeraars zijn verzekeringsmaatschappijen en/of gevolmachtigden die de 
verzekeringsovereenkomst met verzekeringnemer zijn aangegaan en die als zodanig op het 
polisblad zijn vermeld. De verzekeraars dragen gezamenlijk het verzekerde risico, ieder voor 
het door of namens haar getekende aandeel.   
Als verzekeraars op de verzekering betrokken zijn door tussenkomst van een namens hen 
optredende gevolmachtigde agent en deze maakt gebruikt van een bij de Coöperatieve 
Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. gedeponeerde vaste verdeling, dan is door 
hen getekend voor de aandelen van de verzekeraars volgens de bedoelde verdeling.  
Op verzoek van verzekerde verstrekt de makelaar of de Coöperatieve Vereniging 
Nederlandse Assurantie Beurs B.A. een overzicht van de verzekeraars en hun aandelen.   

1.6 Makelaar  
Onder makelaar wordt verstaan Business Capital Insurance B.V.  

1.7 Tussenpersoon  
Degene die namens verzekeringnemer opdracht aan de makelaar verstrekt tot het sluiten van 
de verzekering.   
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1.8 BW 

Nederlands Burgerlijk Wetboek  

1.9 Handelen of nalaten  
Het handelen of nalaten zijn gedragingen van een verzekerde waaruit een aanspraak 
voortvloeit. Met een gedraging van verzekerde wordt gelijkgesteld een schadevoorval dat 
vanwege een aan verzekerde toebehorende hoedanigheid krachtens de wet of de in het 
verkeer geldende opvattingen voor rekening van de verzekerde komt.  

1.10 Omstandigheid  
Een omstandigheid is een feit waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden 
afgeleid. Als zodanig worden beschouwd, feiten ten aanzien waarvan verzekerde concreet 
kan meedelen van wie de aanspraak kan worden verwacht en uit welk handelen of nalaten de 
aanspraak kan voortvloeien.  

1.11 Aanspraak  
Een aanspraak is een tegen verzekerde ingesteld (al dan niet terechte) aansprakelijkstelling 
of vordering tot vergoeding van schade, voortvloeiend uit een handelen of nalaten van een 
verzekerde.  
Meerdere aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, worden als één  
aanspraak beschouwd indien zij uit elkaar voortvloeien, uit hetzelfde handelen of nalaten 
voortvloeien of uit een voortduren of opeenvolgend handelen of nalaten met dezelfde oorzaak 
voortvloeien.  
Deze aanspraken worden geacht te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste aanspraak in de 
reeks of de daarop betrekking hebbende omstandigheid schriftelijk via de makelaar bij de 
verzekeraar is aangemeld.  

1.12 Schade 
1.12.1 Personenschade is:  

Letsel of benadeling van de gezondheid van personen, al of niet de dood tot gevolg hebbend, 
met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade; 

1.12.2 Zaakschade is:  
Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van derden, daaronder begrepen het 
verontreinigd raken van zaken van derden dan wel de aanwezigheid daarin of daarop van 
vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.  

1.12.3 Zuivere vermogensschade is:  
Financieel nadeel, anders dan de gevolgschade van personenschade of zaakschade.  

1.13 Bereddingskosten 
Kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege 
verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het 
onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor – indien gevallen- een 
verzekerde aansprakelijk zou zijn en de verzekering dekking biedt, of om die schade te 
beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan 
zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.   

1.14 Douanedocument  
Een douanedocument is:  
een aangifte ten invoer, uitvoer, doorvoer, nationaal vervoer of opslag van zaken;  
in geval van maandaangiften: een individuele post die daarop voorkomt;  
in geval van activiteiten als fiscaal vertegenwoordiger: een individuele post die voorkomt op  
de maandopgave met betrekking tot de omzetbelasting.  
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1.15 Derden  

Derden zijn een ieder met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde.  

1.16 Contractstermijn  
De contractstermijn is de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de 
beëindigingdatum van de verzekering.  

1.17 Verzekeringsjaar 
Een verzekeringsjaar is een periode van 12 maanden vanaf de premievervaldatum alsmede 
elke aansluitende periode van gelijke duur. Indien de periode vanaf de ingangsdatum van de 
verzekering tot de eerste premievervaldatum of vanaf de premievervaldatum tot de 
beëindigingdatum korter is dan 12 maanden, wordt een dergelijke periode ook als een 
verzekeringsjaar beschouwd.   
Bij een contractstermijn korter dan 12 maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de 
contractstermijn.  

Artikel 2 Onderlinge aansprakelijkheid   

De verzekerden worden onderling en ten opzichte van elkaar als derden beschouwd. Ten 
aanzien van zuivere vermogensschade als omschreven in artikel 1.12.3 geldt dit alleen 
wanneer hieraan een aanspraak van een ander dan een van de verzekerden ten grondslag 
ligt, en wel tot ten hoogste het bedrag van de aan die ander te verlenen schadevergoeding.  

Artikel 3 Omvang van de verzekering  

3.1 Voorwaarde voor dekking 
3.1.1 Voorwaarde voor dekking is dat de aanspraken tot schadevergoeding tijdens de looptijd van 

de verzekering tegen verzekerde worden ingesteld en bij verzekeraars zijn gemeld en niet 
voor aanvang van de verzekering bij verzekerde bekend waren. 

3.1.2 Aanspraken tot schadevergoeding die na de looptijd van de verzekering tegen verzekerde 
worden ingesteld, mits deze aanspraken voortvloeien uit omstandigheden die verzekerde 
tijdens de looptijd van de verzekering bij verzekeraars heeft gemeld. Voor de toepassing van 
het verzekerd bedrag en het eigen risico worden deze aanspraken geacht te zijn ingesteld op 
het moment van melding van omstandigheden bij verzekeraars.  

3.2 Dekking 
3.2.1 Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden 

schade, mits voldaan is aan de onder artikel 3.1 gestelde voorwaarden voor dekking. 
3.2.2 Aanspraken tot bijdrage in Avarij-grosse, hulploon en eventuele "special charges" worden 

gelijkgesteld met aanspraken tot schadevergoeding.  

3.3. Buitenlandse vestigingen  
Deze verzekering is niet van toepassing op buitenlandse vestigingen van verzekerde, tenzij 
nadrukkelijk anders overeengekomen.  

3.4 Extra kosten  
Ingeval van aanspraken jegens verzekerde vallend onder de dekking van deze verzekering 
worden, tot de daarvoor in de polis gestelde limieten, en eventueel boven het in de polis 
genoteerde maximum verzekerd bedrag, eveneens vergoed: 

3.4.1 kosten van verzekerde in verband met het bergen en/of opruimen en/of vernietigen van zaken 
van derden; 

3.4.2 extra kosten die verzekerde moet maken krachtens wettelijk voorschrift of op last van de 
overheid, dan wel vanwege noodzakelijke veiligheidsmaatregelen; 

3.4.3 bereddingskosten;  
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3.4.3.1 De bereddingskosten worden tevens vergoed indien deze namens verzekerden worden 

gemaakt. 
3.4.3.2  Waar in de verzekering de vergoeding van bereddingskosten wordt beperkt tot een bepaald 

bedrag zal deze beperking in afwijking van het bepaalde in Lid. 3.4.3.1 ook van toepassing 
zijn op de aldaar omschreven bereddingskosten.   

3.5 Douanerechten 
3.5.1 Deze verzekering dekt mede de aanspraken jegens verzekerde of jegens derden die door 

hem zijn ingeschakeld, van douaneautoriteiten of andere overheidinstanties - al dan niet via 
een borg - met betrekking tot:  
douanedocumenten en accijnsgeleidedocumenten, die ten behoeve van opdrachtgevers door 
hem of door derden die door hem zijn ingeschakeld zijn uitgemaakt of overgenomen;  
de exploitatie van een douane-entrepot respectievelijk een accijnsgoederenplaats;  
zijn activiteiten als fiscaal vertegenwoordiger. 

3.5.2 Aanspraken van douaneautoriteiten of andere overheidsinstanties worden gelijkgesteld met 
aanspraken tot schadevergoeding.  

De dekking voor artikel 3.2, 3.4 en 3.5 gelden voor het verzekerde bedrag als vermeld op het 
polisblad of laatst afgegeven aanhangsel. De dekking voor artikel 3.4.3 geldt boven het op 
het polisblad vermelde verzekerde bedrag.  

3.6 Cautie 
3.6.1 Indien tengevolge van een omstandigheid waaruit voor verzekerde aansprakelijkheid in de zin 

van deze polis zou kunnen voortvloeien verzekerde een cautie te stellen heeft, zullen 
verzekeraars indien daartoe door verzekerde wordt verzocht, een garantie afgegeven op 
basis van het laatst gehanteerde Rotterdams Garantieformulier tot maximaal het op het 
polisblad vermelde bedrag met inachtneming van de overige polisbepalingen. Verzekeraars 
zijn gehouden aan het verzoek van verzekerde te voldoen indien:  
door derden conservatoir (derden-)beslag ten laste van verzekerde is gelegd, of;  
aannemelijk is dat door derden conservatoir (derden-)beslag ten laste van verzekerde zal 
worden gelegd, of;  
anderszins voor verzekerde noodzaak bestaat tot het stellen van een cautie. 

3.6.2 Verzekeraars zullen per omstandigheid maximaal één cautie stellen.  

3.7 Namelding van Schade 
3.7.1 Vervoerdersaansprakelijkheid  

Bij beëindiging van onderhavige verzekering is de termijn waar binnen aanspraken - met 
betrekking tot schades welke plaatsgevonden hebben voor de einddatum van onderhavige 
verzekering en conform artikel 6.1 - schriftelijk moeten zijn ontvangen verlengd met een 
periode van 12 maanden na het einde van de verzekering. 

3.7.2 Overige aansprakelijkheden 
3.7.2.1 Indien verzekeraars gebruik maken van het recht de verzekering te beëindigen 

overeenkomstig het artikel 11.1 van de algemene voorwaarden, heeft verzekeringnemer het 
recht, tegen een aanvullende premie van maximaal 10% per jaar van de jaarpremie zoals 
verschuldigd over het laatste jaar, de termijn waar binnen aanspraken schriftelijk moeten zijn 
ontvangen te verlengen met een periode van drie jaar na het einde van de verzekering. 

3.7.2.2 Indien de verzekering eindigt wegens de beëindiging van de activiteiten van de 
verzekerde(n), heeft verzekeringnemer het recht, tegen een aanvullende premie van 
maximaal 10% per jaar van de jaarpremie zoals verschuldigd over het laatste jaar, de termijn 
waarbinnen aanspraken schriftelijk moeten zijn ontvangen, te verlengen met een periode van 
drie jaar na het einde van de verzekering. Deze termijn voor het melden van aanspraken of 
omstandigheden kan jaarlijks worden verlengd tegen alsdan nader overeen te komen premie 
en voorwaarden. 
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3.7.2.3 Indien verzekeringnemer van het recht als bedoeld in Lid 3.7.2.1 of 3.7.2.2 gebruik wenst te 

maken, dient hij dit voor beëindigingsdatum schriftelijk aan verzekeraars kenbaar te maken. 
3.7.2.4 Voor zover aanspraken gemeld binnen de termijn als in Lid 3.7.1, 3.7.2.1 en 3.7.2.2 genoemd 

geldt, dat deze worden toegerekend aan het verzekeringsjaar waarin de beëindigingdatum is 
gelegen. De voor dit jaar geldende limiet per verzekeringsjaar is op deze aanspraken van 
toepassing. 

3.7.3 Alle aansprakelijkheden  
Bij een gehele of gedeeltelijke oversluiting van een door of voor een verzekeraar 
geaccepteerd aandeel of bij beëindiging van deze verzekering, geldt dat omstandigheden die 
vóór de oversluiting/beëindiging bij verzekerden bekend zijn alsmede aanspraken tot 
vergoeding van schade die vóór de oversluiting/beëindiging tegen verzekerden zijn ingesteld, 
maar nog niet bij verzekeraar zijn gemeld, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.1 
worden geacht bij verzekeraar te zijn gemeld op het moment direct voorafgaand aan de 
oversluiting/beëindiging.  

Artikel 4 Samenloop  

4.1 In afwijking van het bepaalde in art. 7:961 BW geldt de in dit artikel omschreven 
samenloopregeling (andere verzekeringen). Die samenloopregeling geldt eveneens in geval 
verzekeraars een schade onverplicht hebben vergoed. Waar wordt afgeweken van de in dit 
artikel omschreven samenloopregeling wordt tevens afgeweken van art. 7:961 BW.  

4.2 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 artikel 4.3. 

4.3 Indien in die andere polis(sen) een bepaling als in art. 4.2. of van gelijke strekking voorkomt 
of indien de regeling van schade op die andere polis(sen) moeilijkheden oplevert, of indien 
verzekerde om andere redenen op deze polis wenst te reclameren, zullen verzekeraars hem 
een bedrag betalen, gelijk aan het bedrag dat onder deze polis zou zijn betaald, indien die 
ander 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. 4.4. 

4.4 De in art. 4.3. 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. 
4.3. niet zou zijn opgenomen, welk gedeelte zal gelden als koopprijs voor de gecedeerde 
vordering. 

4.5 In geen geval komt het eigen risico van andere polissen voor vergoeding in aanmerking.  

Artikel 5 Uitsluitingen  

5.1 Opzet 
In afwijking van het bepaalde in art. 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 de 
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 de opzet van een 
beherend vennoot.        
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5.2 Luchtvaartuigen  

Schade veroorzaakt door of toegebracht met luchtvaartuigen. 
Deze uitsluiting geldt niet voor schade veroorzaakt als passagier van een luchtvaartuig. 
Verzekeraars zullen in geval van schade aan het luchtvaartuig zelf geen beroep doen op 
artikel 5.5  

5.3 Vaartuigen  
Zaakschade door aanvaring of het wettelijk daarmee gelijkgestelde, veroorzaakt door of 
toegebracht met een gemotoriseerd vaartuig, waarvan verzekerde eigenaar, bezitter, houder 
of gebruiker is of dat hij chartert of dat hij laat gebruiken.  
Deze uitsluiting geldt niet voor: 
schade veroorzaakt als passagier van een vaartuig. Verzekeraars zullen in geval van schade 
aan het vaartuig zelf geen beroep doen op artikel 5.5.  
vaartuigen met motoren voor eigen voortstuwing van niet meer dan 3KW, mits hun 
waterverplaatsing niet meer is dan 20m3.  
ingeval van personenschade zullen verzekeraars verzekerde niet verplichten een beroep te 
doen op andere verzekeringen al dan niet van oudere datum. Artikel 4 vindt hier geen 
toepassing.  

5.4 Motorrijtuigen 
5.4.1 Aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door of toegebracht met 

kentekenplichtige motorrijtuigen en bromfietsen in de zin van de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) of een vergelijkbare buitenlandse wet. 
Gedekt blijft derhalve schade veroorzaakt door niet-kentekenplichtige motorrijtuigen. Ten 
aanzien hiervan wordt de verzekering geacht te voldoen aan de door of krachtens de WAM 
geldende eisen. 

5.4.2 Op de uitsluiting met betrekking tot kentekenplichtige motorrijtuigen en bromfietsen, als 
omschreven in de eerste alinea van Lid. 5.4.1. gelden de volgende uitzonderingen: 

5.4.2.1 wél gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door of toegebracht met 
motorrijtuigen waarvan de verzekerden genoemd in Lid. 1.4.1, 1.4.2 en 1.4.3 van de op het 
polisblad van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden of de tot schadevergoeding 
aangesproken verzekerde 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 vergelijkbare buitenlandse wet; 

5.4.2.2 wél gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van 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); 

5.4.2.3 wél gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt als passagier of door een 
passagier. 

5.4.2.4 wél gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade met of door aanhangwagens / 
opleggers e.d., die na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, veilig buiten het 
verkeer tot stilstand zijn gekomen. 

5.4.3 Een eventueel op andere door de verzekerde gesloten verzekeringen gesteld eigen risico 
blijft onverzekerd.  

5.5 Zaken onder opzicht 
5.5.1 Schade aan zaken die de verzekeringnemer of de tot schadevergoeding aangesproken 

verzekerde krachtens een overeenkomst van huur, (bruik-)leen of lease onder zich heeft. 
5.5.2 wél gedekt is schade aan trailers, containers en containerchassis die verzekeringnemer of de 

tot schadevergoeding aangesproken verzekerde onder zich heeft. Deze dekking geldt ten 
hoogste voor een periode als daarvoor is genoemd op het polisblad of laatst afgegeven 
aanhangsel. 
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5.5.3 wél gedekt is schade aan zaken die verzekeringnemer of de tot schadevergoeding 

aangesproken verzekerde anders dan in huur, (bruik-)leen of lease onder zich heeft, indien 
en voor zover ter zake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed.  

5.6 Vervanging van een ondeugdelijke prestatie 
5.6.1 Schade aan zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op)geleverd in 

de hoedanigheid van handelsonderneming of (co-)producent;  
Schade eveneens bestaande uit:  
kosten van terugroepen, herstel, vervanging of verbetering van zaken;  
kosten voor het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van door of onder 
verantwoordelijkheid van verzekerde niet of niet naar behoren uitgevoerde werkzaamheden;   
dan wel tot enige andere prestatie die hiervoor in de plaats treedt.  
Indien door zaken, die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde in de hoedanigheid 
van handelsonderneming of (co-)producent worden geleverd, schade wordt toegebracht aan 
andere eveneens onder verantwoordelijkheid van verzekerde geleverde zaken, dan geldt de 
uitsluiting alleen voor zaken die tot één transactie behoren. 

5.6.2 Schade ten gevolge van het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van door of onder 
verantwoordelijkheid van verzekerde geleverde of behandelde zaken:  
Deze uitsluiting geldt ongeacht door wie de kosten zijn gemaakt of de schade is geleden.   

Alle in dit artikel omschreven regels vinden gelijke toepassing ten aanzien van door of onder 
verantwoordelijkheid van verzekerde uitgevoerde werkzaamheden.  

5.7 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen  
Schade gegrond op een boete-, garantie-, vrijwaring- of schadevergoedingsbeding, behalve 
indien en voorzover aansprakelijkheid ook zonder een dergelijk beding zou hebben bestaan.  
Onder een schadevergoedingsbeding wordt verstaan: een vooraf door verzekerde 
overeengekomen verplichting tot het betalen van vastgestelde schadevergoedingen, waarbij 
de omvang van de schadevergoeding los staat van de werkelijk geleden schade.  

5.8 Verontreiniging van bodem, lucht en water  
Schade in verband met verontreiniging en/of aantasting van bodem, lucht of water als 
bedoeld in artikel 1.12 tenzij de verontreiniging en/of aantasting het gevolg is van een 
plotselinge onzekere gebeurtenis.  

5.9 Bestuurders en commissarissen  
Zuivere vermogensschade waarvoor bestuurders (in de zin van boek 2 BW) en 
commissarissen en voormalige bestuurders en commissarissen van verzekerde in die 
hoedanigheid in hun privé-vermogen worden aangesproken.  

5.10 Arbeidsgeschillen  
Zuivere vermogensschade waarvoor verzekerde wordt aangesproken uit hoofde van 
arbeidsgeschillen.  

5.11 Ketenaansprakelijkheid 
Schade waarvoor verzekerde wordt aangesproken ingevolge de wetgeving inzake de 
ketenaansprakelijkheid.  

5.12 Assurantiebemiddeling 
Zuivere vermogensschade waarvoor verzekerde wordt aangesproken wegens 
assurantiebemiddeling, anders dan ter zake van goederentransportverzekeringen ten 
behoeve van opdrachtgevers.   
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5.13 Laster of smaad  

Aanspraken tot vergoeding van zuivere vermogensschade als gevolg van laster of smaad.  

5.14 Octrooien, licenties en patenten  
Aanspraken tot vergoeding van zuivere vermogensschade als gevolg van het inbreuk maken 
op octrooien, licenties en patenten.  

5.15 Machtspositie  
Aanspraken tot vergoeding van zuivere vermogensschade als gevolg van het misbruik maken 
van een (economische) machtspositie.  

5.16 Concurrentie  
Aanspraken tot vergoeding van zuivere vermogensschade als gevolg van het maken van 
concurrentiebeperkende afspraken, of door enig ander handelen of nalaten met een 
mededingingsbeperkend karakter.  

5.17 Molest 
Schade veroorzaakt door of ontstaan uit molest. Onder molest wordt verstaan:  
Gewapend conflict 
Elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of thans de een de ander, 
gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt 
mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht van de Verenigde Naties.  
Burgeroorlog  
Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van een zelfde 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 minder 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.   

Aanspraken tot vergoeding van de schade veroorzaakt door of ontstaan uit het in aanmerking 
komen met, respectievelijk het tot ontploffing komen van achtergebleven oorlogstuig zullen 
niet worden beschouwd als veroorzaakt door of ontstaan uit molest.   

5.18 Asbest  
Aanspraken tot vergoeding van personen-en zuivere vermogensschade veroorzaakt door, 
voortgevloeid uit of verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken.  

Artikel 6.  Schadebehandeling en schadevergoeding  

6.1 Verplichtingen in geval van schade 
Zodra een verzekerde kennis draagt van een aanspraak of omstandigheid op grond waarvan 
verzekerde tot schadevergoeding, verhaalbaar krachtens deze verzekering gehouden zou 
kunnen zijn is verzekerde verplicht:  
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6.1.1  de verzekeraar zo spoedig mogelijk van die omstandigheid of aanspraak in kennis te stellen. 
6.1.2  de verzekeraar zo spoedig mogelijk alle van belang zijnde gegevens te verstrekken 
6.1.3  alle van belang zijnde stukken, waaronder dagvaardingen, aan de verzekeraar te overleggen. 
6.1.4  de volle medewerking aan de schaderegeling te verlenen en alle inlichtingen te verstrekken 

(gevraagd of ongevraagd) die van belang zijn voor de beoordeling van zijn aansprakelijkheid. 
6.1.5  zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid en/of het doen van toezeggingen 

en/of enige andere handeling waaruit erkenning van aansprakelijkheid kan worden afgeleid.  
6.1.6  verzekeringnemer of verzekerde zijn verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming of 

vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 BW 
6.1.7  indien door verzekeringnemer of verzekerde een verplichting als bedoeld in 6.1.1 t/m 6.1.6 

van dit artikel niet is nagekomen, kan de verzekeraar de uitkering verminderen met de 
schade die hij daardoor lijdt. 

6.1.8 elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekeringnemer of verzekerde de in 6.1.1 
t/m 6.1.6  van dit artikel genoemde verplichtingen niet zijn nagekomen met opzet de 
verzekeraars te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.  

6.1.9 aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade zullen worden behandeld 
en afgewikkeld met in achtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW.  

De in artikel 6.1.1 t/m 6.1.6 genoemde verplichtingen vervallen als het bedrag van de schadevergoeding 
beneden het in de polis vermelde eigen risico blijft of verzekerde besluit de schade voor eigen rekening te 
nemen.  

6.2 Schaderegeling  
6.2.1 Verzekeraars zullen beslissen omtrent de vaststelling van de schade, het aanstellen van 

deskundigen (experts, advocaten, medisch adviseurs e.d.) het aanspannen van procedures, 
het treffen van schikkingen, het berusten in een rechterlijke uitspraak en de overige 
activiteiten in het kader van behandeling en afwikkeling van schaden.  

6.2.2 Verzekeraars hebben het recht benadeelden of anderszins rechthebbende 
personen/instanties rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen rechtstreeks schikkingen 
te treffen. Verzekeraars zullen daarbij de belangen van verzekerde in acht nemen.    

6.2.3 Verzekeraars zullen waar mogelijk verzekerden informeren omtrent hun voornemen tot voor 
de schadebehandeling belangrijke rechtshandelingen.  

6.2.4 Indien een verzoek tot schadevergoeding wordt afgewezen, zal de afwijzing aan de 
benadeelde en via de makelaar worden medegedeeld.  

6.2.5 Verzekeraars zullen een verzekerde die straf- of tuchtrechterlijk is veroordeeld niet 
verplichten tegen dat vonnis in hoger beroep te gaan.  

6.2.6 Indien een aanspraak tot schadevergoeding het verzekerd bedrag overtreft zijn verzekeraars 
verplicht om alle beslissingen als bedoeld in artikel 6.2.1 in onderling overleg met verzekerde 
te nemen.   

6.3 Schadevergoeding  
6.3.1 Het bedrag van de schadevergoeding die verzekerde gehouden is aan derden te geven 

krachtens rechterlijke uitspraak, arbitrale beslissing of minnelijke regeling tot stand gekomen 
overeenkomstig art.6.2 wordt, na aftrek van het eventueel geldend eigen risico, tot ten 
hoogste het verzekerd 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 verzekerd bedrag mochten overtreffen, tevens 
vergoeden: 

6.3.2.1 de wettelijke rente over het door deze verzekering gedekte deel van de hoofdsom;  
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6.3.2.2 kosten van verweer ter zake met goedvinden van of op verlangen van de verzekeraars 

verleende rechtsbijstand en/of gevoerde procedures tegen ingestelde aanspraken, ook al 
blijken deze ongegrond, met inbegrip van de proceskosten tot betaling waarvan verzekerde 
mocht worden veroordeeld.  

6.3.3 Het eventueel geldende eigen risico is niet van toepassing op de kosten als bedoeld in art. 
6.3.2.2.  

6.3.4 Hetgeen krachtens deze verzekering aan schadevergoeding(en) is verschuldigd kan 
rechtstreeks aan de benadeelde derde(n) worden betaald, waartoe verzekeraars aan de 
makelaar instructies kunnen geven, doch uitsluitend na overleg met de makelaar.  

6.3.5 Een rechtsvordering tegen de verzekeraars tot het doen van een uitkering verjaart door 
verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekerde met 
opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. Niettemin verjaart de rechtsvordering bij 
verzekering tegen aansprakelijkheid niet voordat zes maanden zijn verstreken nadat de 
vordering waartegen de verzekering dekking verleent, binnen de voor deze geldende 
verjarings- of vervaltermijn is gesteld.  

6.3.6 De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak 
wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag, 
volgende op die waarop de verzekeraars hetzij de aanspraak erkennen, hetzij bij 
aangetekende brief ondubbelzinnig hebben medegedeeld de aanspraak af te wijzen onder 
eveneens ondubbelzinnige vermelding van het in 6.3.7 vermelde gevolg. 

6.3.7 Wanneer vergoeding van een schade (of een deel daarvan) door of namens verzekeraars 
wordt afgewezen, verjaart de rechtsvordering van de verzekerde op verzekeraars door 
verloop van 1 jaar te rekenen vanaf de dag volgende op de datum van afwijzing.   

7 Subrogratie  
In afwijking van art. 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 de onderhavige verzekering.    

8 Betalingsverkeer 
8.1 Premies en overige verschuldigde bedragen 
8.1.1 Business Capital Insurance B.V. heeft zich tegenover verzekeraars tot betaling van de 

verschuldigde premies en overige verschuldigde bedragen (hierna te samen te noemen: 
premies) als eigen schuld verbonden en wordt deswege in rekening-courant belast voor de 
verschuldigde premie. 

8.1.2 Verzekeringnemer is gehouden de premies aan Business Capital Insurance B.V. 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 Business 
Capital Insurance B.V. eerst wettig gekweten, wanneer de tweede tussenpersoon aan 
Business Capital Insurance B.V. de premies heeft afgedragen. 

8.1.3 De verzekeringnemer is tegenover verzekeraars wettig gekweten voor zover hij de premies 
aan Business Capital Insurance B.V. heeft voldaan. 

8.1.4 De in Lid 8.1.1 bedoelde verplichting van Business Capital Insurance B.V. tot betaling van 
premies als eigen schuld bestaat niet ten aanzien van de premies die de verzekeringnemer 
verschuldigd wordt na het moment waarop Business Capital Insurance B.V. aan de 
verzekeraars heeft meegedeeld dat zij het krediet aan de verzekeringnemer heeft opgezegd.   

8.2 Schadepenningen en premierestituties 
8.2.1 Verzekeraars crediteren Business Capital Insurance B.V. in rekening-courant voor de door 

verzekeraars verschuldigde schadepenningen en premierestituties. 
8.2.2 Business Capital Insurance B.V. zal de schadepenningen en premierestituties aan de 

rechthebbende(n) afdragen; ter zake van deze afdracht is Business Capital Insurance B.V. tot 
niet meer gehouden dan tot de betaling van het saldo dat resteert na verrekening van deze 
schadepenningen en premierestituties met ten tijde van het ontstaan van de 
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afdrachtverplichting al of niet opeisbare vorderingen uit hoofde van welke verzekering ook. 
Deze verrekening vindt van rechtswege plaats. 

8.2.3 Verzekeraars zullen door de betaling van Business Capital Insurance B.V. 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 Business Capital Insurance B.V. bestaande regeling. 

8.2.4  Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan Business Capital Insurance 
B.V. en Business Capital Insurance B.V. in gebreke blijft om deze aan de rechthebbende 
door te betalen, kunnen verzekeraars de schadepenningen en premierestituties van Business 
Capital Insurance B.V. terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden aangesproken 
door de rechthebbende. 

8.2.5 Indien Business Capital Insurance B.V. 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 Business Capital Insurance B.V. de 
schadepenningen en premierestituties van de tweede tussenpersoon kunnen terugvorderen 
indien Business Capital Insurance B.V. hetzij door de rechthebbende wordt aangesproken tot 
rechtstreekse betaling, hetzij de verzekeraars die schadepenningen en premierestituties van 
Business Capital Insurance B.V. terugvorderen, zoals in dit Lid voorzien.  

8.3 Betaling en krediet 
Onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van de verschuldigde 
premies aan Business Capital Insurance B.V. zal deze verzekering slechts van kracht zijn 
voor de termijn waarvoor aan Business Capital Insurance B.V. zijn betaald c.q. voor de termijn 
waarvoor Business Capital Insurance B.V. verzekeringnemer krediet heeft verleend. 
Verzekeringnemer zal bij de interpretatie hiervan worden geacht Business Capital Insurance 
B.V. krediet te hebben gehad, tenzij hem dit uitdrukkelijk is opgezegd.  

8.4 Tussentijdse beëindiging bij niet-betaling  
Door het aangaan van de verzekering machtigt de verzekeringnemer Business Capital 
Insurance B.V. 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 
Business Capital Insurance B.V. te voldoen. Business Capital Insurance B.V. zal verzekeraars 
niet van hun verplichting ontslaan zonder verzekeringnemer van te voren van haar voornemen 
in kennis te hebben gesteld.  

8.5 Verruiming begrip verzekeringnemer  
indien een ander dan de verzekeringnemer de premies is verschuldigd wordt die ander voor de 
toepassing van Lid 8.1 t/m 8.4 mede als verzekeringnemer beschouwd.  

Artikel 9 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.   

Artikel 10 Risicowijziging  
De premie en voorwaarden gelden voor de activiteiten van verzekerde(n), waarmee 
verzekeraars zich tot op heden bekend verklaren.  



 

01-01-2011 15

 
Indien deze activiteiten in belangrijke mate worden gewijzigd, zijn partijen bevoegd een 
verandering van premie en/of voorwaarden aan de orde te stellen. Verzekeringnemer zal de 
makelaar binnen redelijke termijn van de wijzigingen op de hoogte stellen; de dekking blijft 
echter onverminderd van kracht.   

Artikel 11 Looptijd van de verzekering  

11.1  Duur en beëindiging  
De verzekering is aangegaan voor de termijn als aangegeven in de polis. In aansluiting op deze 
termijn wordt de verzekering telkens geacht stilzwijgend verlengd te zijn met een zelfde termijn, 
tenzij verzekeringnemer de verzekering schriftelijk opzegt per contractsvervaldatum met 
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 maanden en voor verzekeraars geldt mits 
daarbij een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht wordt genomen.   

11.2 Tussentijdse beëindiging door verzekeringnemer  
Verzekeringnemer kan de verzekering schriftelijk beëindigen:  
Ingeval van definitieve staking van de verzekerde bedrijfsactiviteiten, zonder inachtneming van 
enige opzegtermijn.   

11.3  Restitutie  
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering overeenkomstig Lid 11.2, zullen verzekeraars 
pro rata restitutie verlenen van de premie over het niet verstreken gedeelte van de 
verzekeringstermijn.  

Artikel 12. Overige bepalingen   

12.1  Mededelingen 
Alle mededelingen die verzekerde en verzekeraars aan elkaar dienen of wensen te doen gelden 
eveneens als gedaan zodra deze ter kennis van de makelaar zijn gebracht.   

12.2  Mededelingsplicht  
Het bepaalde in art. 7:928 Lid 2 BW is niet van toepassing op de mededelingsplicht van 
verzekeringnemer bij het sluiten van de onderhavige verzekering.   

12.3  Bekende omstandigheden  
Waar in een uitsluiting van bekende omstandigheden wordt verwezen naar art 251 WvK dient 
hiervoor te worden gelezen art. 251 (voor zover van toepassing) of art. 7:929 Lid 2 BW.  

12.4  Afmakingscourtage  
Boven de verzekerde som dekt deze verzekering mede schade- afmakingscourtage, welke door 
de makelaar in geval van schade aan de verzekerde in rekening wordt gebracht. Verzekeraars 
accepteren op deze polis 101 % van hun aandeel  

12.5  Toepasselijk recht  
Deze verzekeringsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, en de in de 
Nederlandse verzekeringspraktijk geldende usances.  

12.6  Geschillen  
Behoudens de wettelijke regels inzake de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter en die 
terzake van hogere voorziening, zullen alle geschillen betreffende deze overeenkomst 
onderworpen zijn aan de uitspraak van de bevoegde rechter in de plaats van afgifte van de 
polis.   
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12.7  Persoonsregistratie 

De persoonsgegevens die zijn verstrekt in het kader van deze verzekering en de eventueel 
nader over te leggen (persoons)gegevens kunnen worden opgenomen in de door verzekeraars 
gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.     


