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Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

 

1.1   Polis 
Onder de polis wordt verstaan, het polisblad met de bijbehorende voorwaarden en/of vervolgbladen, 
alsmede de van toepassing verklaarde clausules en polisaanhangsels. 
 
1.2   Verzekeringnemer 
Verzekeringnemer is degene die als zodanig op het polisblad is vermeld  en met wie de verzekeraar 
deze verzekering is aangegaan.  
 
1.3   Verzekerde 
Verzekerde is iedereen, die op grond van de polis rechten aan deze verzekering kan ontlenen. 
 
1.4   Verzekeraar 
Verzekeraar is Dutch Marine Insurance B.V. (DMI) als gevolmachtigd agent van de in de polis 
vermelde risicodragers. Dutch Marine Insurance B.V. is gevestigd aan de Wijnhaven 65 F, 3011 WJ 
Rotterdam en is statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder dossiernummer 24494411 en in het Wfd-register van de AFM onder 
vergunningsnummer 12041357. 
 
1.5   Verzekeringsadviseur 
De verzekeringsadviseur is degene door wiens bemiddeling de verzekering tot stand is gekomen dan 
wel is voortgezet. 
 
1.6    W.A.M 
De W.A.M. is de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. 
 
1.7   Verzekerd(e) object(en)  
Het (de) verzekerd(e) object(en) is(zijn) de op het polisblad dan wel in de specificatie omschreven 
verzekerd(e) object(en) met de daarbij behorende standaard uitrusting en toebehoren. 
 
1.8    Gebeurtenis 
Een gebeurtenis is elk voorval of reeks met elkaar verband houdende voorvallen die één en dezelfde 
oorzaak hebben. 
 
1.9   Schade 
 Onder schade wordt verstaan: 
- materiele schade door een verlies van dan wel een beschadiging van de onder de verzekering  
  genoemde verzekerde za(a)k(en) en/of het(de) verzekerd(e) object(en); 
- schade aan personen door letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge  
  hebbende. 
 
1.10  Beschadiging 
Beschadiging is elke fysieke aantasting die zich manifesteert in een blijvende verandering van vorm of 
structuur, die naar verkeersopvattingen de gaafheid kenmerkt van de stoffelijke zaak. 
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1.11  Terrorisme 
Onder terrorisme wordt verstaan, gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de vorm van een 
aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen alsmede het 
(doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen, als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de 
gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren en/of schade aan zaken 
ontstaan, dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat 
deze aanslag of reeks, respectievelijk het verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen – al dan niet in 
enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke 
en/of religieuze doelen te verwezenlijken.   
 

Artikel 2 Onzeker voorval 
 
Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid zoals bedoeld in artikel 7:925 
Burgerlijk Wetboek, indien en voor zover de door verzekerde of een derde(n) geleden schade op 
vergoeding waarvan jegens verzekeraar respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt,  
het gevolg is van een voorval waarvan voor partijen bij het sluiten van de verzekering: 
-  onzeker was dat daaruit schade voor verzekerde respectievelijke de derde(n) was ontstaan;                 
-  dan wel naar de normale loop van de omstandigheden nog zou ontstaan.  

 

Artikel 3 Omvang van de dekking 
 
3.1.  Omvang dekking voor verlies en beschadiging verzekerd(e) object(en) 
Deze verzekering geeft dekking voor materiële schade door verlies van dan wel beschadiging  
van het/de verzekerd(e) object(en) als nader omschreven onder de omvang van de dekking, de 
aanvullende dekkingen, de van toepassing verklaarde clausules en hetgeen op het polisblad is 
vermeld. 
 
3.1.1 Casco uitgebreide dekking 
De verzekeraar vergoedt alle materiële schade door verlies van dan wel beschadiging van het(de) 
verzekerd(e) object(en) of een deel daarvan als gevolg van:  
a. een van buiten aankomend onheil; 
b. de aard of een gebrek van het/de verzekerd(e) object(en) zelf. 
 
De casco uitgebreide dekking geldt voor objecten tot en met een ouderdom van 5 jaar. 
Indien onder deze verzekering objecten zijn verzekerd die ouder zijn dan 5 jaar dan geldt daarvoor  
dat deze objecten automatisch verzekerd zijn op basis van de casco standaard dekking als hierna 
omschreven in artikel 3.1.2 casco standaard dekking.  
Hiervan hoeft door de verzekeraar geen aanzegging te worden gedaan.           
 
3.1.2 Casco standaard dekking 
De verzekeraar vergoedt alle materiële schade door verlies van dan wel beschadiging van het(de) 
verzekerd(e) object(en) of een deel daarvan als gevolg van:  
a. van een van buiten aankomend onheil, alsmede; 
b. door brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of te water of van de weg  
    geraken als gevolg van de aard of een gebrek van het/de verzekerd(e) object(en) zelf. 
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3.1.3 Casco beperkte dekking (brand, diefstal, vandalisme, storm, luchtvaartuigen) 
De verzekeraar vergoedt alle materiële schade door verlies van dan wel beschadiging van het(de) 
verzekerd(e) object(en) of een deel daarvan als gevolg van:  
a. brand, zelfontbranding, explosie, blikseminslag ook indien één van deze gebeurtenissen zijn  
    oorzaak vindt in een eigen gebrek van het verzekerde object; 
b. diefstal, vermissing, verduistering alsmede joyriding met inbegrip van de schade ontstaan  
    gedurende de tijd dat het verzekerde object door één van deze oorzaken aan de macht van de     
    verzekerde was onttrokken; 
c. vandalisme, waaronder wordt verstaan het opzettelijk en wederrechtelijk vernielen, beschadigen,  
    onbruikbaar maken of wegmaken van een zaak die geheel of ten dele een ander toebehoort; 
d. storm, waaronder wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde; 
e. indien het verzekerde object wordt getroffen door een vertrekkend, vliegend, landend, of vallend   
   lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of  
   gevallen projectiel of ander voorwerp. 
         
3.2  Omvang dekking aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan derden 
Deze verzekering geeft dekking voor schade aan derden veroorzaakt met of door het onder deze 
verzekering verzekerde object voor zover verzekeringnemer burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de 
schade aan derden toegebracht en voor zover als nader omschreven onder omvang van de dekking, 
aanvullende dekkingen, de van toepassing verklaarde clausules en hetgeen op het polisblad is 
vermeld. 

 

3.2.1. Aansprakelijkheid uitgebreide dekking 

De verzekeraar vergoedt de gevolgen van de aansprakelijkheid van: 
a. de verzekeringnemer, de eigenaar, de bezitter, de houder of de bestuurder van het verzekerde  
    object; 
b. degenen die door het verzekerde object worden vervoerd; 
c. de werkgever van de onder a en b genoemde personen, indien deze in die hoedanigheid  
    aansprakelijk is voor schade aan personen en zaken (waaronder dieren), alsmede de daaruit  
    voortvloeiende schade, die is veroorzaakt met of door: 
    -  het verzekerde object; 
    -  zaken die zich bevinden op of in, dan wel vallen of gevallen zijn van het verzekerde object; 
    -  aanhangwagens of andere objecten zonder eigen voortbewegingskracht, die aan het verzekerde  
       object zijn gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, zolang zij nog niet  
       buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.  
Indien deze verzekering dekking biedt tegen de hiervoor omschreven aansprakelijkheid, dan wordt de 
verzekering met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze polis mocht zijn bepaald, geacht aan de 
door of krachtens de W.A.M. gestelde eisen te voldoen.        
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3.2.2  Aansprakelijkheid standaard dekking 

De verzekeraar vergoedt de gevolgen van de aansprakelijkheid van: 
a. de verzekeringnemer, de eigenaar, de bezitter, de houder of de bestuurder van het verzekerde  
    object; 
b. degenen, die door het verzekerde object worden vervoerd; 
c. de werkgever van de onder hiervoor in dit artikel genoemde personen, indien deze in die   
    hoedanigheid aansprakelijk is voor schade aan personen en zaken (waaronder dieren), alsmede de 
daaruit  
    voortvloeiende schade, die is veroorzaakt met of door: 
    - het verzekerde object; 
    - zaken die zich bevinden op of in, dan wel vallen of gevallen zijn van het verzekerde object; 
    - aanhangwagens of andere objecten zonder eigen voortbewegingskracht, die aan het verzekerde  
       object zijn gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, zolang zij nog niet  
       buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.  
Ook indien één of meer van de verzekeraar(s) zijn toegelaten als verzekeraar(s) overeenkomstig 
artikel 2 vijfde lid van de W.A.M., dekken zij de hiervoor omschreven aansprakelijkheid niet in die 
hoedanigheid. Door het aangaan van deze verzekering is derhalve niet voldaan aan enige verplichting 
tot verzekering voortspruitende uit de W.A.M. 
 
3.2.3  Proceskosten en wettelijke rente 
Indien deze verzekering dekking biedt tegen de onder artikel 3.2.1 dan wel 3.2.2 omschreven 
aansprakelijkheid dan vergoedt de verzekeraar eveneens: 
a. de kosten waarin: 
    - een verzekerde mocht worden veroordeeld ter zake van een door hem met goedvinden of op    
      verlangen van de verzekeraar gevoerde procedure en de kosten van de in opdracht van de   
      verzekeraar verleende rechtsbijstand; 
    - verzekeraar mocht worden veroordeeld ter zake van een door de benadeelde tegen hen  
      aanhangig gemaakte procedure;, 
b. de door een verzekerde over het gedekte schadebedrag verschuldigde wettelijke rente. 

 

3.2.4  Zekerheidstelling 
Indien wegens een onder deze verzekering gedekte schade aan een verzekerde een 
vrijheidsbeperking is opgelegd of het verzekerde object in beslag is genomen ter waarborging van 
rechten van een benadeelde, zal de verzekeraar ten behoeve van de verzekerde een zekerheid 
stellen tot een maximaal bedrag van € 50.000,00 per gebeurtenis, indien daardoor opheffing van de 
vrijheidsbeperking of het beslag kan worden verkregen. Deze zekerheid wordt zo nodig verstrekt 
boven het voor het betreffende object verzekerde bedrag.   
De verzekerde is gehouden verzekeraar schriftelijk te machtigen over het door hen gestorte bedrag te 
beschikken zodra het is vrijgegeven en al zijn medewerking te verlenen om terugbetaling te verkrijgen. 

 
Artikel 4 Aanvullende dekkingen 
 
4.1  Schade aan andere zaken in eigendom van de verzekeringnemer 
In afwijking van het bepaalde in artikel 5.3.4 vergoedt de verzekeraar alle materiële schade door 
verlies of beschadiging van zaken (waaronder dieren), die toebehoren aan of welke in gebruik zijn bij 
de verzekeringnemer, de eigenaar of de houder te goeder trouw, alsmede de daaruit voortvloeiende 
schade, veroorzaakt door het verzekerde object of de zich daarop of daarin bevindende zaken, mits 
en voor zover de schade niet onder een andere verzekering is gedekt. De vergoeding zal altijd 
gemaximeerd zijn tot het in de polis dan wel op het polisblad genoemde verzekerde bedrag. 
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4.2  Accessoires, hulpstukken en gereedschappen 
De verzekeraar vergoedt alle materiële schade door verlies van dan wel beschadiging van de 
accessoires, gereedschappen, hulpstukken, uitrusting, brandstof en de persoonlijke bezittingen van  
de machinist, bestuurder van het verzekerde object, die zich in of op het/de verzekerd(e) object(en) 
bevinden en welke door of bij een aan het(de) verzekerd(e) object(en) gedekte schadeoorzaak 
verloren gaan dan wel beschadigd raken, mits en voor zover de schade niet onder een andere 
verzekering is gedekt. De vergoeding hiervoor bedraagt maximaal € 1.000,00 per gebeurtenis en 
wordt zo nodig verstrekt boven het voor het betreffende object verzekerde bedrag.    

 

4.3  Bereddingskosten 
De verzekeraar vergoedt de kosten van maatregelen die door of vanwege de 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.  

 

4.4  Kosten van opruiming verzekerde object 
De verzekeraar vergoedt de kosten van de ten gevolge van een gedekte schade verplichte of de door 
verzekeringnemer redelijkerwijze nodig geachte opruiming na het verlies van het verzekerde object of 
daarmee gelijk te stellen schade.    
 
4.5  Kosten van noodzakelijke bewaking of vervoer 
De verzekeraar vergoedt de kosten van de ten gevolge van een gedekte schade noodzakelijke 
bewaking of het vervoer van het verzekerde object naar de dichtstbijgelegen geschikte herstelplaats, 
alsmede het vervoer terug van de betreffende herstelplaats naar de locatie van verzekeringnemer dan 
wel de locatie waar het verzekerde object direct na reparatie te werk wordt gesteld. De vergoeding 
hiervoor bedraagt maximaal € 10.000,00 per gebeurtenis en wordt zo nodig verstrekt boven het voor 
het betreffende object verzekerde bedrag.   
 
4.6  Averij grosse 
De verzekeraar vergoedt de bijdrage in averij grosse, als vermeld in artikel 8:610 en 8:1020 BW, 
waarmee de verzekerd(e) object(en) ingevolge Nederlandse of een buitenlandse wet of bepalingen 
van een vervoerovereenkomst mochten worden belast. De vergoeding inzake de bijdrage voor Avarij 
grosse is gemaximeerd tot het voor het betreffende verzekerde object genoemde verzekerde bedrag.  
De vergoeding hiervoor wordt zo nodig verstrekt boven het voor het betreffende object verzekerde 
bedrag.   
 
4.7.  Extra kosten dekking vervangend materieel 
De verzekeraar vergoedt eveneens de door verzekeringnemer daadwerkelijk gemaakte kosten, 
verband houdende met het huren van een vervangend object. 
Deze vergoeding wordt alleen verstrekt indien de verzekeringnemer kan aantonen dat het inhuren van 
vervangend materieel noodzakelijk was, als gevolg van het uitvallen van het onder de verzekering 
genoemde verzekerde object ten gevolge van een gedekte schadegebeurtenis onder de dekking van 
deze verzekering. 
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De volgende kosten komen voor vergoeding in aanmerking: 
- Kosten welke verschuldigd zijn voor het huren van vervangend materieel, welke vergelijkbaar is met   
  het verzekerde object, waarop de schadegebeurtenis van toepassing is; 
- Noodzakelijk gemaakte kosten in verband met het geschikt maken van het ingehuurde object, om de  
  werkzaamheden van het beschadigde object te kunnen voortzetten; 
- De vervoerskosten van het ingehuurde object van en naar de locatie waar dit object zal worden     
  gebruikt. 
 
De hiervoor genoemde kosten worden vergoed boven het voor het betreffende object verzekerde 
bedrag.   
-  tot maximaal 30 dagen na de gebeurtenis welke heeft geleid tot de schade aan het verzekerde  
   object welke vervangen dient te worden; 
-  met een wachttijd van de eerste 3 dagen na de datum van de schade aan het verzekerde object dat  
   vervangen dient te worden; 
-  tot maximaal een bedrag van € 5.000,00 per verzekerd object met een maximum van € 25.000,00  
   per gebeurtenis per verzekeringsjaar. 
 

Artikel 5 Uitsluitingen 

 

5.1 Algemene uitsluitingen 
Van de in de artikel 3 en 4 omschreven dekking is uitgesloten schade door verlies van of beschadiging 
van het verzekerde object alsmede de aansprakelijk voor schade aan derden verband houdende met 
of voortvloeiende uit hetgeen hierna genoemd. 

 

5.1.1. Atoomkernreacties 

Van de dekking onder deze verzekering is uitgesloten alle schade veroorzaakt door, optredende bij of 
voortvloeiende uit: 
a . Atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie is te verstaan 
iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke 
radioactiviteit. 
Deze uitsluiting 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 de overheid 
moet zijn afgegeven.  
Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting 
onverkort van kracht.  
Onder wet is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen zijnde de bijzondere wettelijke 
regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie.  
Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet. 
 
b. Een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen. 
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5.1.2. Oorlogsrisico’s 
Van de dekking onder deze verzekering is uitgesloten schade welke is veroorzaakt door: 
a. gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de   
    één de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict  
    wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties; 
b. 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; 
c. opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag; 
d. binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende  
    plaatsen zich voordoend binnen een staat; 
e. oproer:  een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het  
    openbaar gezag; 
f.  muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende   
    macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. 
 
5.1.3 Inbeslagname 
Van de dekking onder deze verzekering is uitgesloten schade welke is veroorzaakt door of verband 
houdende met confiscatie, inbeslagneming door een Nederlandse of een vreemde overheid. 

 

5.1.4  Handels- en/of economische sancties 
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze 
verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op de sanctie- wet en regelgeving uit hoofde waarvan 
het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een 
schadeloosstelling uit te keren. 

 

5.1.5 Gebruik voor andere doeleinden 
Het gebruik van het verzekerde object voor andere doeleinden dan op het polisblad is vermeld. 
 
5.2 Uitsluitingen voor schade aan het verzekerde object 
Van de in artikel 3.1 en 4 omschreven dekking is uitgesloten schade door verlies van of beschadiging 
van het verzekerde object verband houdende met of voortvloeiende uit hetgeen hierna genoemd. 
 
5.2.1 Opzet en roekeloosheid:  
Van de dekking onder de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door opzet of door 
roekeloosheid van verzekeringnemer dan wel verzekerde. 
 
5.2.2 Onvoldoende onderhoud en/of onvoldoende zorg 
Van de dekking onder de verzekering is uitgesloten schade die het gevolg is van verzekeringnemer te 
verwijten onvoldoende onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor het(de) verzekerd(e) object(en). 
 
5.2.3 Luchtbanden  
Van de dekking onder de verzekering is uitgesloten schade aan luchtbanden, tenzij door dezelfde 
oorzaak behalve deze schade ook andere schade aan het(de) verzekerd(e) object(en) is ontstaan.       
 
5.2.4 Normale slijtage  
Van de dekking onder de verzekering is uitgesloten schade bestaande in de herstelkosten van 
normale slijtage. 
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5.2.5  Rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen 
Van de dekking onder de verzekering is uitgesloten schade aan het(de) verzekerd(e) object(en) 
ontstaan door of verband houdende  met een bestuurder, machinist die onder invloed van alcohol, 
drugs, medicijnen of andere stof(fen) die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, waardoor de 
bestuurder het verzekerde object op grond van de wet of overheidsbepalingen niet had mogen 
besturen of bedienen. 
 
Deze uitsluiting geldt niet indien verzekeringnemer aantoont dat aan verzekeringnemer geen verwijt 
kan worden gemaakt ten aanzien van het besturen of bedienen van het verzekerde object onder 
invloed van alcohol, drugs, medicijnen of andere stof(fen) die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en 
daarmee ook niet op de hoogte was dan wel dit is gebeurd tegen de wil van de verzekeringnemer.  
 
5.2.6 Uitsluiting te jonge bestuurder dan wel geen geldig rijbewijs 
Van de dekking onder de verzekering is uitgesloten schade aan het(de) verzekerd(e) object(en) 
ontstaan door of verband houdende met een bestuurder, machinist die: 
- niet beschikt over een geldig rijbewijs zoals dat door de wet wordt geëist voor het besturen dan wel  
   bedienen van het verzekerde object; 
- de rijbevoegdheid is ontzegd door de rechter; 
- jonger is dan 16 jaar. 
Deze uitsluiting geldt niet indien verzekeringnemer aantoont dat aan verzekeringnemer geen verwijt 
kan worden gemaakt ten aanzien van het besturen of bedienen van het verzekerde object door een 
bestuurder of machinist welke niet over een geldig rijbewijs beschikte dan wel de rijbevoegdheid is 
ontzegd door de rechter of jonger is dan 16 jaar en daarmee niet op de hoogte was dan wel dit is 
gebeurd tegen de wil van de verzekeringnemer.  

 

5.3 Uitsluitingen aansprakelijkheid voor schade aan derden 
Van de in artikel 3.2 en 4 omschreven dekking is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade aan 
derden verband houdende met of voortvloeiende uit hetgeen hierna genoemd. 

 

5.3.1 Niet gemachtigde bestuurder  
Van de dekking onder de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van degene, die het 
verzekerde object bestuurt, bedient of zich daarop bevindt zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende 
machtiging van iemand, die tot machtigen bevoegd is. 

 

5.3.2. Bezitter/houder te kwader trouw  
Van de dekking onder de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van de bezitter te kwader 
trouw of van de houder te kwader trouw. 

 

5.3.3.Opzet 
Van de dekking onder de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van een verzekerde voor 
schade, die voor hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten. 
       
5.3.4 Schade aan andere zaken eigendom van de verzekeringnemer  
Van de dekking onder de verzekering is uitgesloten schade door verlies of beschadiging van zaken 
(waaronder dieren), die eigendom zijn van de verzekeringnemer, de eigenaar of de houder van het 
verzekerde object, alsmede de daaruit voortvloeiende schade, één en ander tenzij de schade op 
grond van het bepaalde in artikel 4.1 voor vergoeding in aanmerking komt; 
 
5.3.5 Schade aan de vervoerde lading dan wel last  
Van de dekking onder de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade door verlies of 
beschadiging van met het verzekerde object vervoerde zaken (waaronder dieren), de lading of de last 
(ook tijdens laden en lossen daarvan).        
 
                                                                           10. 



DMI                   Landmaterieelverzekering 

5.3.6 Schade aan aanhangwagens of andere gekoppelde objecten  
Van de dekking onder verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade door verlies of 
beschadiging van aanhangwagens of andere objecten, die aan het verzekerde object zijn gekoppeld 
of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, zolang zij nog niet buiten het verkeer tot 
stilstand zijn gekomen. 
 
5.3.7 Schade aan de bestuurder, machinist of degene die het object bedient 
Van de dekking onder de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade door welke 
oorzaak ook ontstaan van dood, letsel- en/of zaakschade, alsmede de hieruit voortvloeiende gevolg-
schade, die door de bestuurder, machinist of degene die het verzekerde object bedient wordt geleden.  
 
5.3.8. Contractuele afspraken 
Van de dekking onder de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende 
uit of verband houdende met de aansprakelijkheid die uitsluitend voortvloeit uit een boete-, 
schadevergoedings-, garantie- of vrijwaringsbeding of andere contractuele afspraken, voor zover dit 
niet nadrukkelijk vooraf met verzekeraar is besproken en door verzekeraar hiervoor dekking is 
overeengekomen tegen nader overeen te komen premie en voorwaarden. 
 
5.4  Uitsluitingen schade aan andere zaken eigendom van de verzekeringnemer 
Van de in artikel 4.1 omschreven dekking is uitgesloten schade door verlies van of beschadiging van 
hetgeen hierna genoemd. 
 
5.4.1 Opzet en roekeloosheid:  
Van de dekking onder de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door opzet of door 
roekeloosheid van de schadelijdende verzekerde. 
 
5.4.2. Schade aan vervoerde zaken, lading of last  
Van de dekking onder de verzekering is uitgesloten schade door verlies of beschadiging van de met 
het verzekerde object vervoerde zaken (waaronder dieren), de lading of de last ook indien ontstaan 
tijdens laden en lossen daarvan.  
 

Artikel 6 Geldigheidsgebied 

De verzekering geeft dekking binnen het op het polisblad genoemde geldigheidsgebied.   

Artikel 7 Verplichtingen van de verzekeringnemer en/of verzekerden bij een 

schadegeval 

7.1 Verplichtingen in geval van schade 
a.  Zodra verzekeringnemer of de verzekerde op de hoogte is of op de hoogte behoort te zijn van een    
     gebeurtenis die voor de verzekeraar tot een uitkeringsverplichting kan leiden, is hij verplicht die  
     gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan de verzekeraar te melden. 
b.  Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht binnen redelijke termijn aan de verzekeraar alle  
     inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar van belang zijn om zijn   
     uitkeringsplicht te beoordelen. 
c.  Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht hun volledige medewerking te verlenen en alles na  
     te laten wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen benadelen. 
d.  Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming of    
     vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 Burgerlijk Wetboek. 
e.  Ingeval van (poging tot) diefstal of enig ander strafbaar feit dient verzekeringnemer of verzekerde  
     binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende personen.  
f.  Ingeval van schade aan derden dient verzekeringnemer of verzekerde zich te onthouden van het     
    erkennen van schuld of het doen van toezegging tot enige betaling. 
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7.2 Niet nakomen verplichtingen 
Indien door de verzekeringnemer of verzekerde een verplichting als bedoeld in artikel 7.1 niet is 
nagekomen, kan de verzekeraar de uitkering verminderen met de schade die hij daardoor lijdt. 

 

7.3 Vervallen recht op uitkering 
Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekeringnemer of verzekerde de in lid a tot en  
met d van dit artikel genoemde verplichtingen niet  zijn nagekomen met het opzet de verzekeraar  
te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.  

 

Artikel 8  Regeling van schade 

8.1.  Vaststellen schade en kosten deskundige  
8.1.1    Overleg 
De schadevaststelling zal geschieden:  
a  in onderling overleg tussen verzekeraar en de verzekerde, of 
b  bij onderling goedvinden door één deskundige. 
    
8.1.2  Benoeming derde deskundige 
Indien verzekeraar en de verzekerde geen overeenstemming bereiken met betrekking tot de 
benoeming van één deskundige, benoemen verzekeraar en de verzekerde ieder een deskundige. 
Beide deskundigen dienen voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde deskundige te 
benoemen, die in geval van gebrek aan overeenstemming over de oorzaak of omvang van de schade, 
binnen de grenzen van de beide rapportages, het schadebedrag vast stelt. 
    
8.1.3 Geen overeenstemming derde deskundige 
Indien enige benoeming door nalatigheid of door het ontbreken aan overeenstemming niet tot stand 
komt, zal die benoeming op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Rotterdam gedaan worden en voor beide partijen bindend zijn. De partij 
van wie het verzoek uitgaat zal de wederpartij daarvan onverwijld per aangetekende brief in kennis 
brengen. 
 
8.1.4 Honoraria en kosten 
Honoraria en kosten van de deskundige(n) komen voor rekening van de verzekeraar.  
Het honorarium en de kosten van de door de verzekerde benoemde deskundige worden slechts 
vergoed voor zover deze het honorarium en de kosten van de door de verzekeraar benoemde 
deskundige niet te boven gaan. 

 

8.1.5  Erkenning en aansprakelijkheid      
Medewerking aan het voorafgaande houdt geen erkenning in van aansprakelijkheid door                
verzekeraar. Een vaststellingsovereenkomst, in de zin van artikel 7:900 e.v. van het Burgerlijk 
Wetboek, kan uitsluitend tot stand komen tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar. 

 

8.2 Regelen van schade rechtstreeks met benadeelden  
De verzekeraar heeft ingeval van schade aan zaken (waaronder dieren) van derden het recht 
benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen.  
Hij zal daarbij de belangen van de verzekerde in het oog houden. 
Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan met 
inachtneming van andere uitkeringen hoger dan de verzekerde som, dan wordt de duur of de hoogte 
van die uitkeringen, naar keuze van de verzekerde, naar evenredigheid verminderd. 
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8.3 Vergoeding van schade ingevolge buitenlandse wetgeving 
Indien de verzekeraar krachtens de W.A.M. of een soortgelijke buitenlandse wet aan een benadeelde 
een schadevergoeding verschuldigd is, die hij volgens andere wettelijke bepalingen of de 
polisvoorwaarden een verzekerde zou kunnen weigeren, is hij gerechtigd het door hem verschuldigde 
– vermeerderd met de door hen ter zake gemaakte kosten – op die verzekerde te verhalen. 
 
8.4  Beperking recht van verhaal 
De verzekeraar zal, tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid van degene die de schade heeft 
veroorzaakt, de door hem op grond van de artikelen 3.1 en 4.1 betaalde schade niet verhalen op: 
a. de verzekeringnemer, eigenaar of de bezitter te goeder trouw of de houder te goeder trouw; 
b. degene, die het verzekerde object bestuurt, bedient of zich daarop/daarin bevindt met uitdrukkelijke  
    of stilzwijgende machtiging van iemand die tot machtigen bevoegd is; 
c. de werkgever van de onder a. en b. genoemde personen, indien deze in die hoedanigheid  
    aansprakelijk is. 
 

Artikel 9 Vergoeding van schade  

9.1   Schade aan het verzekerde object 
 
9.1.1 Omvang vergoeding van schade aan het verzekerde object 
De verzekeraar vergoedt in geval van schade aan het/de verzekerde object(en)  als omschreven in 
artikel 3.1 onder omvang van de dekking: 
a.  bij verlies: 
- voor objecten welke niet ouder zijn dan 1 jaar, de nieuwwaarde van het verzekerde object tot ten  
  hoogste het op het polisblad dan wel in de specificatie verzekerde objecten genoemde bedrag; 
- voor objecten welke ouder zijn dan 1 jaar, de waarde van het verzekerde object onmiddellijk voor  
  de schade tot ten hoogste het op het polisblad dan wel in de specificatie verzekerde objecten  
  genoemde bedrag. 
Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht de waarde van eventuele restanten.         
         
b.  bij beschadiging: 
     de reparatiekosten, waarop voor objecten welke ouder zijn dan 1 jaar, een redelijke aftrek in  
     mindering wordt gebracht voor slijtage; 
Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht de waarde van eventuele restanten. 
De schadevergoeding in geval van beschadiging zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat bij verlies 
zou zijn betaald.    
 
9.1.2  Verplichting tot repareren 
De verzekeraar heeft het recht de vergoeding van de reparatiekosten op te schorten zolang de schade 
niet deugdelijk is gerepareerd.  
De verzekeraar dient in de gelegenheid te worden gesteld de schade te controleren. 
 
9.1.3  Geen onderverzekering 
De verzekeraar doet geen beroep op onderverzekering. 
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9.2  Aansprakelijkheid voor schade aan derden 
 
9.2.1 Aansprakelijkheid uitgebreide dekking 
 a.  De verzekeraar vergoedt de schade als bedoeld in artikel 3.2 voor schade aan derden waarvoor  
      verzekerde aansprakelijk is voor alle verzekerden tezamen per gebeurtenis tot ten hoogste het op      
      het polisblad genoemde verzekerde bedrag. 
b.  Voor gebeurtenissen, die plaatsvinden in een tot het op het polisblad genoemde geldigheidsgebied  
      behorend land waarin krachtens de aldaar geldende wettelijke bepalingen omtrent verplichte  
      verzekering de aansprakelijkheid voor motorrijtuigen een hoger bedrag wordt geëist, zal dit hogere  
      bedrag als verzekerde som gelden. 
 
9.2.2. Aansprakelijkheid standaard dekking   
De verzekeraar vergoedt de schade als bedoeld in artikel 3.2 voor schade aan derden waarvoor 
verzekerde aansprakelijk is voor alle verzekerden tezamen per gebeurtenis tot ten hoogste het op het 
polisblad genoemde verzekerde bedrag. 
 
9.3  Proceskosten en wettelijke rente 
De verzekeraar vergoedt de in artikel 3 genoemde proceskosten en wettelijke rente boven het op het 
polisblad genoemde verzekerde bedrag. 
 
9.4 Schade aan andere zaken eigendom van de verzekeringnemer 
De verzekeraar vergoedt de artikel 4.1 bedoelde schade aan andere zaken eigendom van de 
verzekeringnemer tot ten hoogste het op het in de polis dan wel polisblad genoemde bedrag. 
 
9.5 Automatische bijverzekering na schade:   
Onverschillig hoeveel door de verzekeraar is of wordt betaald, blijft de verzekering voor het 
verzekerde object gedurende de gehele verzekeringstermijn voor de volle verzekerde bedragen 
doorlopen behoudens in geval van totaal verlies van een verzekerd object. 

 

Artikel 10 Schaderegeling terrorisme 
 
10.1  Herverzekering bij NHT 
De verzekeraar heeft zich voor het terrorismerisico herverzekerd bij de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. (NHT).  
 
10.2  Uitkeringsprotocol 
Op de schaderegeling van een schade als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting of 
preventieve maatregelen is het ‘Protocol afwikkeling claims’ van de NHT van toepassing.  
Een afschrift van de volledige tekst van het protocol is verkrijgbaar bij de verzekeraar of te raadplegen 
op de website van de Vereende(nht.vereende.nl).  

 

10.3 Beperking schadevergoedingsplicht  
Bij schade als gevolg van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met en/of voortvloeit 
uit: 
a  terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; 
b handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of  
   preventieve maatregelen;  
geldt dat de schadevergoeding door de verzekeraar kan worden beperkt tot het bedrag van de 
uitkering die de verzekeraar, overeenkomstig de toepassing van het Uitkeringsprotocol, ontvangt van 
de NHT. De NHT beslist of er sprake is van een terrorismeschade. Op vergoeding kan niet eerder 
aanspraak worden gemaakt dan na deze beslissing en de bekendmaking van het bedrag van de 
vergoeding.  
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10.4  Terrorisme buitenlandse risico’s 
In het geval er sprake is van buiten Nederland gelegen risico’s (vastgesteld op basis van artikel 1:1 
onder “staat waar het risico is gelegen” van de Wet op het financieel toezicht) dan biedt de 
verzekering geen dekking voor de gevolgen van een gebeurtenis die direct of indirect verband houdt 
met: 
a terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; 
b handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of     
   preventieve maatregelen. 

 
Artikel 11 Wijziging aan het verzekerde object 
 
De verzekering blijft onverminderd van kracht wanneer er wijzigingen aan het verzekerde object 
worden aangebracht. Wijzigingen gedurende de looptijd van de verzekering moeten direct aan de 
verzekeraar worden gemeld, waarna de premie en/of de condities met onmiddellijke ingang kunnen 
worden herzien. 
Het recht op uitkering vervalt indien de verzekeringnemer of de verzekerde deze verplichting niet is 
nagekomen en de verzekeraar de verzekering niet, althans niet op dezelfde voorwaarden en/of premie 
zouden hebben voortgezet indien zij met de risicowijziging op de hoogte waren geweest, tenzij er 
geen causaal verband bestaat tussen de schade en wijziging van het risico. 
Wanneer omtrent deze herziening geen overeenstemming tussen verzekeringnemer en de 
verzekeraar kan worden verkregen, kan de verzekering tussentijds zowel door de verzekeringnemer 
als door verzekeraar met inachtneming van een termijn van 2 maanden worden beëindigd tegen pro 
rata teruggave van premie, met dien verstande dat de naar billijkheid te berekenen premieverbetering 
tot aan de datum van beëindiging in ieder geval verschuldigd is. 

 
Artikel 12 Verjaring van vordering 

 

12.1  Verjaring 
Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van uitkering verjaart door verloop van drie 
jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekerde met de opeisbaarheid daar 
van bekend is geworden.   

 

12.2 Stuiting verjaring 
De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op de uitkering aanspraak wordt 
gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren begint te lopen met de aanvang van de dag, 
volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig heeft 
meegedeeld de aanspraak af te wijzen. 

 

12.3 Stuiting verjaring aansprakelijkheid 
Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de verjaring in afwijking van lid 2, eerste zin, gestuit 
door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de tot uitkering gerechtigde of de benadeelde. 
In dat geval begint een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren te lopen met de aanvang van de dag, 
volgende op die waarop verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig aan degene 
met wie hij onderhandelt en, indien deze een ander is, aan de tot uitkering gerechtigde heeft 
meegedeeld dat hij de onderhandelingen afbreekt. 
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Artikel 13 Premie 

13.1 Betaling premie 

Verzekeringnemer dient de premie, kosten en assurantiebelasting vooruit te betalen, doch uiterlijk op 

de 30
e
 dag nadat zij verschuldigd is geworden. 

13.2 Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie 
Indien verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de 30

e
 dag na ontvangst van het 

betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een ingebrekestelling door de 
verzekeraar is vereist, geen dekking verleend ten aanzien van schade. Onder aanvangspremie wordt 
verstaan de eerste premie die na het sluiten van de verzekering verschuldigd wordt, alsmede de 
eerste premie die de verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering 
verschuldigd wordt. 
 
13.3 Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie 
Indien verzekeringnemer de vervolgpremie niet of niet tijdig betaald, wordt geen dekking verleend ten 
aanzien van alle schade ontstaan vanaf de 15

e
 dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer na de 

vervaldag schriftelijk in gebreke heeft gesteld en betaling is uitgebleven. Onder vervolgpremie wordt 
verstaan de premie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de verzekering 
verschuldigd wordt. 
 
13.4 Premiebetaling blijft verplicht 
Verzekeringnemer blijft verplicht om ten aanzien van de in artikel 13.2 en 13.3 genoemde periode  
dat geen dekking wordt verleend de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen. 
 
13.5 Herstel van dekking 
De dekking wordt weer van kracht na de dag waarop al hetgeen verschuldigd is door de verzekeraar 
is ontvangen. 

 

13.6 Premieteruggave bij tussentijdse beëindiging 
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering als genoemd in artikel 15.2 a tot en met d van de 
voorwaarden van deze verzekering, anders dan per de einddatum van de verzekering, heeft de 
verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over de periode waarover de verzekering niet 
meer van kracht is, onder aftrek van administratiekosten. 
In alle andere gevallen kan verzekeringnemer geen recht op premieteruggave doen gelden. 
 

Artikel 14 Wijziging van premie en/of voorwaarden 

14.1 Tussentijds aanpassen 
De verzekeraar heeft het recht de premie en/of voorwaarden voor bepaalde groepen verzekeringen 
tussentijds aan te passen, op een door de verzekeraar te bepalen datum. 
De verzekeraar zal verzekeringnemer twee maanden voor de datum van de aangekondigde   
aanpassing schriftelijk in kennis stellen van deze aanpassing. 
 
14.2 Weigering aanpassing 
Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing te weigeren indien deze leidt tot een 
premieverhoging en/of beperking van de dekking. Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst 
te maken dient hij de verzekeraar daarvan binnen 30 dagen na de datum van de aangekondigde 
aanpassing schriftelijk in kennis te hebben gesteld. De verzekering eindigt dan 30 dagen nadat 
verzekeringnemer aan de verzekeraar kennis heeft gegeven de premieverhoging of wijziging van de 
voorwaarden niet te accepteren. 
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14.3 Geen recht tot weigeren aanpassing 
Verzekeringnemer heeft niet het recht om de aanpassing van premie en/of voorwaarden te weigeren 
indien de aanpassing: 
a  van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen, of 
b  een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking inhoudt, of 
c  een uitbreiding van de dekking zonder premieverhoging inhoudt. 
 
14.4 Aanpassing akkoord 
Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van zijn recht om de aanpassing van de premie en/of 
voorwaarden te weigeren dan wordt hij geacht met de aanpassing in te stemmen. In dat geval wordt 
de verzekering voortgezet met toepassing van de nieuwe premie en/of voorwaarden.    
 
 

Artikel 15 Begin en einde van de verzekering 
 
15.1 Begin, verlenging en einde van de verzekering 
De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad is vermeld. 
De verzekering eindigt op de op het polisblad vermelde einddatum en wordt verlengd overeenkomstig 
de op het polisblad vermelde periode. 
 
15.2 Einde verzekering zonder opzegging 
De verzekering eindig zonder opzegging: 
a. indien verzekeringnemer de aanpassing van de premie en/of de voorwaarden overeenkomstig het  
    bepaalde in artikel 14.2 weigert te accepteren. De verzekering eindigt dan op het in artikel 14.2.    
    genoemde moment. 
b. op het moment dat het verzekerde object wordt verkocht of definitief buiten bedrijf wordt gesteld;   
c. op de datum waarop verzekeringnemer zijn bedrijfsactiviteiten staakt; 
d. op de datum waarop het faillissement van verzekeringnemer wordt uitgesproken; 
e. bij totaal verlies van het verzekerde object of bij een daarmee volgens artikel 9.1.1 a gelijk te stellen  
    beschadiging.  
 
15.3 Einde van de verzekering bij opzegging 
Verzekeringnemer en de verzekeraar kunnen de verzekering schriftelijk opzeggen met ingang van de 
op het polisblad vermelde einddatum. De opzegging dient tenminste twee maanden voor de 
einddatum aan de verzekeraar dan wel verzekeringnemer plaats te hebben gevonden. 
 
15.4 Tussentijds opzeggen 
De verzekeraar kan de verzekering tussentijds schriftelijk opzeggen: 
a  indien verzekeringnemer drie maanden na de premievervaldatum de premie niet heeft betaald, of 
b  indien in geval van schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, of 
c  indien de schade opzettelijk wordt veroorzaakt of opzettelijk wordt vergroot door verzekerde, of 
d  na de melding van een schade, mits binnen een periode van twee maanden nadat een schade is  
    uitgekeerd of dekking is geweigerd. 
 
De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in de opzeggingsbrief wordt genoemd.  
Er geldt een opzegtermijn van twee maanden. In het geval dat de verzekering eindigt op grond van  
sub b of sub c van dit artikel dan geldt een opzegtermijn van een maand. 
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15.5 Onmiddellijke tussentijdse opzegging 
De verzekeraar kan de verzekering bovendien en tussentijds met onmiddellijke ingang schriftelijk 
opzeggen: 
a  indien verzekerde de verzekeraar bij het aangaan van de verzekering onjuist en/of  
    onvolledig heeft geïnformeerd met de opzet om de verzekeraar te misleiden, of 
b  indien verzekerde de verzekeraar bij het aangaan van de verzekering onjuist of onvolledig  
    geïnformeerd en de verzekeraar bij de kennis van de ware stand van zaken die verzekering  
    niet zou hebben gesloten, of 
c. indien er gronden aanwezig zijn welke van dien aard zijn dat van de verzekeraar in redelijkheid  
    niet meer kan worden gevergd tot gebondenheid aan de verzekeringsovereenkomst. 
 
 

Artikel 16  Klachtenregeling 
 
Klachten ten aanzien van deze verzekering kunnen schriftelijke worden ingediend bij de directie van: 
Dutch Marine Insurance B.V. 
Wijnhaven 65 F  
3011 WJ Rotterdam 
Telefoonnummer 010 – 440 55 55     
 
Indien de klacht niet naar tevredenheid door Dutch Marine Insurance B.V. is behandeld, kan men  
zich wenden tot: 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 
Postbus 93257 
2509 AG Den Haag 
Telefoonnummer: 070 – 333 89 99   
Wanneer verzekerde geen gebruik wil of kan maken van de hiervoor genoemde klachtenbehandelings 
mogelijkheid, dan kunnen verzekerde en verzekeraar gezamenlijk besluiten hun geschil in eerste 
instantie op lossen door mediation conform het op de aanvangsdatum van de mediation geldende 
reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam of kan verzekerde het geschil 
voorleggen aan de bevoegde rechter. 
 

Artikel 17 Toepasselijk Recht en Geschillen 
 

17.1  Nederlands recht van toepassing 
Deze verzekering wordt beheerst door Nederlands recht. 
 
17.2 Bevoegde rechtbank te Rotterdam 
Alle geschillen die uit de verzekering en de uitvoering daarvan mochten voortvloeien en die niet 
ingevolge de klachtenregeling worden opgelost, worden ter beslechting onderworpen aan de 
bevoegde rechter te Rotterdam, die in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd is over dergelijke 
geschillen te oordelen. 
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Artikel 18 Slotbepalingen 
 

18.1 Meerdere objecten onder één verzekering 
Indien onder deze verzekering meer objecten zijn verzekerd en tevens de verzekerde som over die 
objecten is onderverdeeld, wordt ieder object geacht te zijn verzekerd op een afzonderlijke polis. 
 
18.2 Persoonsgegevens 
De bij de aanvraag of wijziging van de verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de 
verzekeraar geregistreerd en verwerkt. De verzekeraar gebruikt deze gegevens voor het sluiten en 
uitvoeren van de verzekeringsovereenkomsten, voor analyses, voor het voorkomen en bestrijden van 
fraude en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
Op deze registratie is de gedragscode “Verwerking persoonsgegevens financiële instellingen” van 
toepassing. In deze gedragscode worden de rechten en de plichten van partijen bij de 
gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst en de gedragscode kan geraadpleegd worden 
via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). De tekst kan ook worden 
opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag). 
 
18.3 Kennisgevingen door de verzekeraar  
Kennisgevingen door de verzekeraar aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens 
laatst bij de verzekeraar bekende adres of aan het adres van de verzekeringsadviseur door wiens 
bemiddeling deze verzekering loopt.     
 
18.4 Opschriften 
De opschriften boven de artikelen kunnen de inhoud daarvan wijzigen noch beïnvloeden.  
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