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Deze voorwaarden vormen één geheel met de alge-
mene voorwaarden die ook op deze verzekering van 
toepassing zijn.

1 Specifieke begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Verzekerde
a. Verzekeringnemer.
b. De vennoten, firmanten, bestuurders en commissaris-

sen van verzekeringnemer.
c. De ondergeschikten (waaronder mede begrepen 

vrijwilligers en stagiaires), huisgenoten en familieleden 
van verzekeringnemer.

d. De instellingen en organen die tot het bedrijf van 
verzekeringnemer behoren, zoals pensioenfonds, 
personeelsvereniging en ondernemingsraad evenals 
hun bestuurders en leden.

1.2 Derden
Iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde 
verzekerde.

1.3 Schade
Schade aan personen en schade aan zaken. onder 
schade wordt niet verstaan de door (potentiële) 
benadeelden gemaakte kosten van maatregelen ter 
voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 
BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder 
begrepen de schade die daaruit voortvloeit.
a. schade aan personen
 Dood, letsel of aantasting van de gezondheid van 

personen en de op geld waardeerbare gevolgen 
daarvan.

b. schade aan zaken
• Beschadiging, vernietiging of verloren gaan van 

zaken van derden en de op geld waardeerbare 
gevolgen daarvan.

• het verontreinigd of vuil worden van zaken van 
derden en de op geld waardeerbare gevolgen 
daarvan.

1.4 Handelen of nalaten
Hieronder wordt verstaan een handelen of nalaten 
waaruit een aanspraak voortvloeit. Met een handelen of 
nalaten wordt gelijk gesteld de aansprakelijkheid voor 
schade:
• welke krachtens de wet op grond van een aan 

verzekerde toebehorende hoedanigheid voor zijn 
rekening komt;

• welke op grond van de in het verkeer geldende 
opvattingen voor rekening van verzekerde komt.

1.5 Aanspraak
Een vordering van een derde tot vergoeding van schade 
voortvloeiend uit een handelen of nalaten ingesteld 
tegen een verzekerde. Meerdere aanspraken, al dan 
niet tegen meer verzekerden ingesteld, die verband 
houden met of voortvloeien uit hetzelfde handelen of 
nalaten, of uit een opeen- volgend handelen of nalaten 
met dezelfde oorzaak, worden als één aanspraak 
beschouwd en worden geacht bij de maatschappij te zijn 
aangemeld op het moment waarop de eerste aanspraak 
is aangemeld.

1.6 Omstandigheid
Een of meer feiten, die voortvloeien uit of verband 
houden met een bepaald handelen of nalaten, waarvan 
in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze zullen 
leiden tot een aanspraak.

1.7 Geldigheidsduur
De periode vanaf de ingangsdatum tot de datum van 
beëindiging van de verzekering/de verzekerde rubriek.

1.8 Verzekeringsjaar
Een periode van twaalf maanden vanaf de hoofdpre- 
mievervaldag en elke aansluitende periode van gelijke 
duur. indien de periode vanaf de ingangsdatum van  de 
verzekering tot de hoofdpremievervaldag of vanaf de 
hoofdpremievervaldag tot de datum van beëindiging 
van de verzekering korter is dan twaalf maanden, wordt 
een dergelijke periode ook als één verzekeringsjaar 
beschouwd. Bij een geldigheidsduur korter dan 
twaalf maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de 
geldigheidsduur.

1.9 Milieuaantasting
In afwijking van de begripsomschrijving van milieu-
aantasting als vermeld in de Algemene voorwaarden 
wordt onder milieuaantasting verstaan de uitstoot, 
lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige 
vaste, vloeibare of gasvormige stof voor zover die een 
prikkelende, verontreinigende of een besmetting dan wel 
bederf veroorzakende werking heeft in of op de bodem, 
de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet 
ondergronds(e) water(gang).

1.10 Bereddingskosten
In afwijking van de begripsomschrijving van bered-
dingskosten als vermeld in de Algemene voorwaarden 
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datum van de aanvang van deze reeks.

2.2.2 Inlooprisico bij (risico)uitbreiding van de 
dekking
Indien op verzoek van verzekeringnemer de polisdekking 
wordt uitgebreid, geldt deze uitbreiding ook voor 
aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een 
handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de 
ingangsdatum van die uitbreiding tijdens de overeenge-
komen duur en tot de overeengekomen limieten en 
voorwaarden. indien sprake is van een reeks handelin-
gen of nalatigheden die met elkaar verband houden of 
uit elkaar voortvloeien, dan is bepalend de datum van 
aanvang van deze reeks.

2.2.3 Melding van aanspraak bij beperking van de 
dekking
Indien op verzoek van verzekeringnemer de polisdekking 
wordt beperkt, geldt de polisdekking ten aanzien van 
deze beperking uitsluitend voor aanspraken die voort-
vloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsge-
vonden voor de wijzigingsdatum van de polisdekking, 
tenzij de maatschappij na melding van die beperking 
verzekeringnemer schriftelijk meldt dat de in dit artikel 
omschreven dekking pas van kracht is nadat over 
premie en voorwaarden een aanvullende overeenkomst 
is gesloten. indien sprake is van een reeks handelingen 
of nalatigheden die met elkaar verband houden of uit 
elkaar voortvloeien, dan is bepalend de datum van 
aanvang van deze reeks.

2.3 Namelding
Uit artikel 2.1 vloeit voort dat aanspraken of omstandig-
heden die aan de maatschappij worden gemeld na de 
beëindiging van de verzekering niet zijn verzekerd.

2.3.1 Beëindiging door de maatschappij
Indien de maatschappij gebruik maakt van het recht om 
de verzekering te beëindigen anders dan wegens het 
opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens, heeft 
verzekeringnemer het recht om tot maximaal één jaar 
na de feitelijke beëindigingsdatum aanspraken te 
melden.

2.3.2 Beëindiging wegens staking bedrijfs- 
activiteiten
Indien de verzekering eindigt wegens beëindiging van de 
(verzekerde) beroeps- en bedrijfsactiviteiten dan geldt 
het in dit artikel genoemde recht tot maximaal drie jaar. 
Aanspraken die gemeld worden in deze verlengde 
meldingstermijnen, vallen onder de dekking indien zij 

wordt onder bereddingskosten verstaan de 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 ook verstaan schade 
aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde 
maatregelen worden ingezet.

2 Omvang van de dekking

2.1 Dekking
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden 
voor schade die zij aan derden toebrengen
• voor zover zij handelen binnen de grenzen van de in 

de polis vermelde bedrijfsactiviteiten en
• deze aansprakelijkheid is gedekt onder de Algemene 

voorwaarden, de rubriek Algemeen van de voorwaar-
den bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de 
rubrieken A t/m D van de voorwaarden bedrijfsaan-
sprakelijkheidsverzekering mits

• de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal 
tegen de verzekerde is ingesteld tijdens de geldig-
heidsduur van de verzekering en van de verzekerde 
rubriek; en

• tijdens deze geldigheidsduur de schriftelijke melding 
hiervan door de maatschappij is ontvangen; en

• de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het 
aangaan van de verzekering noch bekend was bij 
verzekeringnemer noch bij de aansprakelijk gestelde 
verzekerde. indien een omstandigheid voor de eerste 
maal schriftelijk bij de maatschappij is aangemeld, zal 
de aanspraak die daaruit voortvloeit – ongeacht op 
welk tijdstip – worden geacht bij de maatschappij te 
zijn aangemeld op de ontvangstdatum van deze 
melding.

2.2 Aanvang van de dekking

2.2.1 Bij het ingaan van de verzekering
Aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een 
handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de 
ingangsdatum van de verzekering, zijn verzekerd tijdens 
de overeengekomen duur van het inlooprisico tot de 
overeengekomen limieten en voorwaarden. indien 
sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden die 
met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, is 
voor de toepasselijkheid van dit artikel bepalend de 
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voortvloeien uit handelen of nalaten dat heeft plaatsge-
vonden tijdens de geldigheidsduur van de verzekering.

2.3.3 Toerekening aan laatste verzekeringsjaar
Voor aanspraken aangemeld binnen de termijn van één 
respectievelijk drie jaar als genoemd in dit artikel, geldt 
dat deze worden toegerekend aan het verzekeringsjaar 
waarin de beëindigingsdatum is gelegen. De voor dit jaar 
geldende limiet per verzekeringsjaar is op deze aanspra-
ken van toepassing.

2.3.4 Aanvullende overeenkomst
De in de artikelen 2.3.1 en 2.3.2 omschreven dekking 
geldt niet indien de maatschappij met inachtneming van 
de geldende polisvoorwaarden verzekeringnemer 
schriftelijk meldt dat daarover voor de feitelijke beëindi-
gingdatum een aanvullende overeenkomst dient te 
worden gesloten.

2.4 Verzekerd Bedrag

2.4.1 verzekerd bedrag per aanspraak
De maatschappij vergoedt voor alle verzekerden 
tezamen, per aanspraak de schade tot ten hoogste de 
schade het in de polis genoemde verzekerde bedrag per 
aanspraak.

2.4.2 verzekerd bedrag per verzekeringsjaar
Voor alle in enig verzekeringsjaar aangemelde aanspra-
ken en omstandigheden samen zal de maatschappij 
echter niet meer vergoeden dan het in de polis genoem-
de bedrag per verzekeringsjaar. De ontvangstdatum van 
de eerste melding bij de maatschappij van de aanspraak 
respectievelijk de omstandigheid is bepalend voor het 
verzekeringsjaar waaraan de aanspraak of de omstan-
digheid wordt toegerekend.

2.4.3 extra vergoedingen
De maatschappij vergoedt per aanspraak boven het 
verzekerde bedrag per aanspraak, tot ten hoogste een 
bedrag gelijk aan het verzekerde bedrag per aanspraak, 
voor al het hierna genoemde samen:

• Bereddingskosten
 De bereddingskosten als omschreven in artikel 1.10 

van de voorwaarden bedrijfsaansprakelijkheidsver-
zekering.

• Kosten van verweer
 De kosten van met goedvinden of op verzoek van 

de maatschappij verleende rechtsbijstand en 
gevoerde procedures tegen ingestelde aanspraken, 
ook al blijken deze ongegrond, met inbegrip van de 

proceskosten tot betaling waarvan een verzekerde 
mocht worden veroordeeld. indien de schadever-
goedingsplicht van de verzekerde het verzekerde 
bedrag per aanspraak overschrijdt, worden de hier 
bedoelde kosten vergoed in de verhouding van het 
verzekerde bedrag per aanspraak tot de schade-
vergoedingsplicht van verzekerde.

• wettelijke rente
 De wettelijke rente over het door de verzekering 

gedekte deel van een aanspraak.
• cumulatie
 Indien de aansprakelijkheid van verzekerde onder 

meer dan één van de verzekerde rubrieken is 
verzekerd of als gevolg van een wijziging van de 
verzekeringsvoorwaarden meer dan één verzekerd 
bedrag van toepassing is, zullen de verzekerde 
bedragen niet cumuleren, maar geldt het hoogste 
bedrag.

2.5 Dekkingsgebied

2.5.1 Algemeen
Het dekkingsgebied is de gehele wereld. Niet verzekerd 
is echter de aansprakelijkheid die is gebaseerd op het 
recht van de verenigde staten van Amerika en/of 
Canada.

2.5.2 Zakenreizen
Voor zakenreizen blijft het dekkingsgebied de gehele 
wereld. echter voor aanspraken die voortvloeien uit het 
tijdens deze reizen daadwerkelijk verrichten van de 
bedrijfsactiviteiten van de verzekerde, blijft het bepaalde 
in artikel 2.5.1. van kracht.

2.5.3 Vestigingen buiten nederland
Deze verzekering heeft geen betrekking op vestigingen 
van verzekerde buiten nederland.

2.6 Elders lopende verzekeringen
In afwijking van het bepaalde in artikel 9.3. van de 
Algemene voorwaarden geldt dat indien blijkt dat de 
door deze verzekering gedekte aansprakelijkheid
eveneens op een andere polis is gedekt of daarop zou 
zijn gedekt indien de onderhavige verzekering niet zou 
hebben bestaan, dekt deze verzekering uitsluitend het 
verschil in voorwaarden en verzekerde bedragen met 
die andere polis. een eventueel eigen risico dat voor een 
andere verzekering geldt, wordt niet vergoed.
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terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van 
zaken die zijn geleverd door of onder verantwoorde-
lijkheid van verzekerde; deze uitsluiting geldt niet voor 
kosten die tevens zijn te beschouwen als bereddings-
kosten als omschreven in artikel 1.10 van de voorwaar-
den bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;

• schade of kosten die betrekking hebben op het geheel 
of gedeeltelijk opnieuw verrichten van werkzaam- 
heden die door of onder verantwoordelijkheid van  
verzekerde zijn uitgevoerd;

• schade of kosten wegens het niet of niet naar behoren 
kunnen gebruiken van de geleverde of behandelde 
zaken zelf; ongeacht door wie de kosten zijn gemaakt 
of de schade is geleden.

3.3 Motorrijtuigen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die 
verband houden met het houden, gebruiken of besturen 
van motorrijtuigen. onder motorrijtuigen worden ver-
staan alle voertuigen, bestemd om anders dan langs 
spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of 
mede door een mechanische kracht, op of aan het 
voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie 
met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van 
fietsen met trapondersteuning. Deze uitsluiting geldt  
niet voor:
a. ontkoppelde aanhanger
 Schade veroorzaakt met of door een ontkoppelde 

aanhanger, tenzij deze, na van een motorrijtuig te zijn 
losgemaakt of losgeraakt, nog niet veilig buiten het 
verkeer tot stilstand is gekomen;

b. laden/lossen
 Schade veroorzaakt met of door zaken die worden 

geladen op of gelost van een motorrijtuig.
c. afgevallen/afvallende lading
 Schade veroorzaakt met of door zaken die zich 

bevinden op, vallen van of gevallen zijn van het 
motorrijtuig, anders dan tijdens laad- en loswerk- 
zaamheden.

d. passagiersrisico
 Schade die door een verzekerde als passagier van 

een motorrijtuig is veroorzaakt; bij schade aan het 
motorrijtuig zelf zal in dat geval geen beroep worden 
gedaan op de opzichtuitsluiting;

e. andere verzekering
 De in 3.3.3 en 3.3.4 omschreven dekking geldt niet 

indien en voorzover de schade is gedekt onder een 
verzekering in de zin van de wAM. evenmin kan op de 
dekking een beroep worden gedaan voor het vergoe-

3 Bijzondere uitsluitingen en insluitingen

Naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene voor-
waarden gelden de in dit artikel genoemde uitsluitingen 
en bijzondere insluitingen

3.1 Opzicht
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan 
zaken, die het gevolg is van een handelen of nalaten 
gedurende de tijd dat een verzekerde of een ander 
namens verzekerde deze zaken in behandeling, in 
bewerking, ter bewaring, ten vervoer, in huur, in gebruik 
of om welke reden ook onder zich had. 
Wel verzekerd is de aansprakelijkheid voor:
a. voor bewerking of behandeling toevertrouwde zaken
 Schade aan zaken die weliswaar aan verzekerde ter 

bewerking of behandeling zijn toevertrouwd, maar 
waaraan de schade is ontstaan tijdens en door het 
verrichten van werkzaamheden aan andere zaken, 
dan die waaraan de schade werd toegebracht;

b. na oplevering verrichte werkzaamheden 
 Schade ontstaan na oplevering van door verzekerde 

verrichte werkzaamheden, aan zaken, waaraan 
verzekerde een onderdeel heeft toegevoegd en de 
schade is veroorzaakt door het toegevoegde onder-
deel. Deze dekking geldt niet voor het toegevoegde 
onderdeel zelf;

c. gehuurde/ter beschikking gestelde ruimten bij 
beurzen en tentoonstellingen 

 Schade die voortvloeit uit voorwaarden waarop door 
verzekerde wordt deelgenomen aan tentoon- stellin-
gen, beurzen en dergelijke voor schade aan gehuurde, 
ter beschikking gestelde ruimten;

d. schade die door een brandverzekeraar is vergoed 
 Schade aan zaken die verzekerde anders dan in huur, 

pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich had, 
indien en voor zover hiervoor schade is vergoed door 
een brandverzekeraar die zich heeft verbonden te 
handelen in overeenstemming met de regels van de 
bedrijfsregeling brandregres 2000, met een maximum 
van € 500.000 per aanspraak als onderdeel van het 
op het polisblad vermelde verzekerde bedrag per 
aanspraak.

3.2 Geleverde zaken en verrichte werkzaamheden
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor:
• schade aan zaken die zijn geleverd door of onder 

verantwoordelijkheid van verzekerde;
• schade of kosten die betrekking hebben op het 
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vennootschap is, wordt onder een verzekerde verstaan 
een bestuurder (in de zin van Boek 2 van het BW) dan 
wel een beherend vennoot.

3.7 Seksuele gedraging
niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een 
verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of 
voortvloeiende uit:
a. seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke 

aard dan ook;
b. gedragingen die onder 3.7.1 vallen, gepleegd in 

groepsverband, ook ingeval niet de verzekerde zelf 
zodanig heeft gehandeld of nagelaten.

3.8 Overtreding overheidsvoorschriften
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade 
als gevolg van een handelen of nalaten dat bewust in 
strijd is met enig van overheidswege gegeven voor-
schrift, indien dit is gebeurd in opdracht van of met 
goedvinden van verzekerde. indien de aansprakelijk 
gestelde verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor 
de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde 
verstaan een lid van de directie of bedrijfsleiding, 
evenals enige functionaris in dienst van verzekerde, 
die door een lid van de directie is belast met bijzondere 
verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder 
genoemde voorschriften.

3.9 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit 
een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- 
of een ander beding van soortgelijke strekking, tenzij 
de aansprakelijkheid ook zonder een dergelijk beding 
aanwezig zou zijn.

3.10 Asbest
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt door, voortvloeiende uit of verband 
houdende met asbest en/of asbesthoudende zaken.

4 Vervaltermijn na standpuntbepaling 
maatschappij

Naast de gevolgen van het niet-nakomen verplichtingen 
als vermeld in de Algemene voorwaarden geldt dat 
indien de maatschappij schriftelijk aan de verzekerde 
kenbaar heeft gemaakt geen polisdekking te verlenen 
voor een aanspraak of omstandigheid, dan vervalt 
na één jaar definitief ieder uit deze verzekering 
voortvloeiend recht op dekking van de aanspraak of 

den van een onder die verzekering geldend eigen 
risico.

3.4 (Lucht-)vaartuigen
Niet verzekerd zijn aanspraken die verband houden 
met het houden, gebruiken of het besturen van (lucht-)
vaartuigen, tenzij sprake is van:
a. schade aan personen
 Schade toegebracht aan personen met of door 

vaartuigen;
b. ongemotoriseerd vaartuig of vaartuig met maximum 

motorvermogen van 3kw
 Schade toegebracht door een ongemotoriseerd 

vaartuig of door een vaartuig met een maximum 
motorvermogen van 3kw;

c. passagiersrisico
 Schade die door een verzekerde als passagier van 

een (lucht-)vaartuig is veroorzaakt; bij schade aan het 
(lucht-)vaartuig zelf zal in dat geval geen beroep 
worden gedaan op de opzichtuitsluiting.

3.5 Zaken van verzekerden
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan 
zaken van verzekerden zelf.
a. zaken van ondergeschikten
 Wel verzekerd is – eventueel in afwijking van het 

bepaalde in artikel 3.1 – de aansprakelijkheid van 
verzekerde als werkgever voor schade aan zaken van 
ondergeschikten.

3.6 Opzet
In afwijking van de uitsluiting opzet en vormen van 
schuld als omschreven in de Algemene voorwaarden is 
niet verzekerd de aansprakelijkheid van een verzekerde 
voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
a. opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht 

wederrechtelijk handelen of nalaten;
b. gedragingen die onder 3.6.1 vallen, gepleegd in 

groepsverband, ook ingeval niet de verzekerde zelf 
zodanig heeft gehandeld of nagelaten. Aan het 
opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen 
of nalaten doet niet af dat de verzekerde zodanig 
onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert, 
dat deze niet in staat is zijn/haar wil te bepalen.

De uitsluitingen onder 3.6.1 en 3.6.2 gelden niet voor de 
aansprakelijkheid van een verzekerde als werkgever 
voor schade indien het een handelen of nalaten van 
een of meer ondergeschikten betreft waarvoor een 
verzekerde als werkgever geen verwijt te maken 
valt. indien de verzekerde een rechtspersoon, een 
vennootschap onder firma of een commanditaire 
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motorrijtuigen is verzekerd de aansprakelijkheid van 
verzekerden:
• voor schade van ondergeschikten verband houdende 

met het verrichten van de bedrijfsactiviteiten;
• voor schade aan ondergeschikten die tijdens het 

verrichten van activiteiten voor de verzekerde (rechts)
personen een motorrijtuig bestuurden;

• voor schade met of door een motorrijtuig veroor- 
zaakt door ondergeschikten tijdens het verrichten van 
activiteiten voor de verzekerde (rechts) personen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een motorrijtuig 
waarvan de verzekerde (rechts) personen geen 
houder of bezitter zijn.

De in dit artikel omschreven dekking geldt niet indien en 
voor zover de schade is gedekt onder een verzekering in 
de zin van de WAM.

Productaansprakelijkheid

1 Omvang van de dekking

Met inachtneming van het bepaalde in de Algemene 
voorwaarden en de voorwaarden bedrijfsaansprakelijk-
heidsverzekering is verzekerd de aansprakelijkheid van 
verzekerden voor schade van derden door zaken die 
door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde 
in het verkeer zijn gebracht, zijn geleverd, dan wel na 
constructie, bewerking of behandeling zijn opgeleverd.

2 Aanvullende uitsluitingen

Naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene voor- 
waarden en in de Voorwaarden bedrijfsaansprakelijk-
heidsverzekering is van de dekking onder deze rubriek 
uitgesloten:
a. werkgeversaansprakelijkheid
 De aansprakelijkheid voor schade van onderge- 

schikten, zoals omschreven in rubriek B;
b. milieuaantasting
 De aansprakelijkheid voor schade in verband met een 

milieuaantasting, tenzij het een plotselinge onzekere 
milieuaantasting betreft, die niet het rechtstreekse 
gevolg is van een langzaam (in) werkend proces.

 

omstandigheid, tenzij de verzekerde binnen die termijn 
het standpunt van de maatschappij heeft aangevochten.

5 Premievaststelling

Indien de verzekeringnemer niet binnen de gestelde 
termijn voldoet aan een daartoe strekkend schriftelijk 
verzoek als omschreven onder premievaststelling in 
de Algemene voorwaarden, heeft de maatschappij het 
recht om de geldende premie te verhogen met 50% of 
zoveel meer als de maatschappij toekomt op grond van 
de haar bekende gegevens.

Algemene aansprakelijkheid

1 Omvang van de dekking

Met inachtneming van het bepaalde in de Algemene 
voorwaarden en de voorwaarden bedrijfsaansprakelijk-
heidsverzekering is verzekerd de aansprakelijkheid van 
verzekerden voor schade die zij aan derden toebrengen.

2 Aanvullende uitsluitingen

Naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene voor- 
waarden en in de Voorwaarden bedrijfsaansprakelijk-
heidsverzekering is van de dekking onder deze rubriek 
uitgesloten:
a. werkgeversaansprakelijkheid
 De aansprakelijkheid voor schade van ondergeschik-

ten, zoals omschreven in rubriek B;
b. productaansprakelijkheid
 De aansprakelijkheid voor schade door zaken, zoals 

omschreven in rubriek C;
c. milieuaantasting
 De aansprakelijkheid voor schade in verband met een 

milieuaantasting.

Werkgeversaansprakelijkheid 
inclusief gebruik motorrijtuigen door 
ondergeschikten

1 Omvang van de dekking

Met inachtneming van het bepaalde in de Algemene 
voorwaarden en de Voorwaarden bedrijfsaansprakelijk-
heidsverzekering en in afwijking van de uitsluiting voor 
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MiIieuaansprakelijkheid

1 Omvang van de dekking

Met inachtneming van het bepaalde in de Algemene 
voorwaarden en de voorwaarden bedrijfsaansprake- 
lijkheidsverzekering is verzekerd de aansprakelijkheid 
van verzekerden voor:
a. schade aan personen
 Schade aan personen door een plotselinge, onze- 

kere milieuaantasting, die niet het rechtstreekse 
gevolg is van een langzaam (in)werkend proces;

b. schade aan zaken door aantasting van de lucht 
 Schade aan zaken door een plotselinge onzekere 

milieuaantasting, echter uitsluitend indien de milieu-
aantasting:
• een aantasting van de lucht betreft en
• niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam 

(in)werkend proces. niet verzekerd is de aansprake-
lijkheid voor schade aan zaken in verband met een 
aantasting van de bodem, het oppervlaktewater of 
enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang).

2 Aanvullende uitsluitingen

Naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene voor- 
waarden en in de Voorwaarden bedrijfsaansprakelijk-
heidsverzekering is van de dekking onder deze rubriek 
uitgesloten:
a. werkgeversaansprakelijkheid
 De aansprakelijkheid voor schade van onderge- 

schikten, zoals omschreven in rubriek B;
b. productaansprakelijkheid
 De aansprakelijkheid voor schade door zaken, zoals 

omschreven in rubriek C.
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