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ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN

Par. 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Verzekerde: de verzekeringnemer.

b. Gebouw:
het als zodanig omschreven onroerend goed met
al wat volgens verkeersopvatting daarvan deel
uitmaakt, doch met uitzondering van de
funderingen; voor zover niet voor afzonderlijke
sommen verzekerd, zijn in de omschrijving alle
bouwsels begrepen, die naar hun aard en
inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse
te blijven.

c. Inboedel:
alle roerende zaken, behorende tot de particuliere
huishouding van verzekerde en de bij hem
inwonende gezinsleden.

d. Bedrijfsuitrusting/Inventaris:
al hetgeen buiten gebouw, inboedel en goederen,
verzekerde dient tot uitoefening van bedrijf of
beroep of andere activiteiten.

e. Goederen:
grond- en hulpstoffen, halffabrikaten, eind-
producten, goederen in bewerking, emballage,
reinigingsmiddelen en brandstoffen.

f. Herbouwwaarde:
het bedrag benodigd voor herbouw van het
verzekerde gebouw onmiddellijk na het voorval op
dezelfde plaats en met dezelfde bestemming.

g. Nieuwwaarde:
het bedrag benodigd voor het verkrijgen van
nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

h. Vervangingswaarde:
het bedrag benodigd voor het verkrijgen van naar
soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige
zaken.

i. Marktwaarde:
de prijs die uitdrukking geeft aan de waarde op de
inkoopmarkt voor verzekerde.

j. Verkoopwaarde:
de waarde van het gebouw bij verkoop, na aftrek
van de waarde van de grond.

Par. 2. GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING

De door verzekerde verstrekte inlichtingen vormen
de grondslag van deze verzekeringsovereenkomst
en maken daarmee een geheel uit.
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Par. 3. VERZEKERINGSGEBIED

De verzekering is van kracht binnen Nederland.

Par. 4. OMVANG VAN DE DEKKING

De omschreven zaken zijn verzekerd tegen schade
door:

a. brand (met inachtneming van het gestelde in
‘Nadere bepalingen’) en brandblussing;

b. ontploffing (met inachtneming van het gestelde in
‘Nadere bepalingen’);

(a. en b. ook indien veroorzaakt door eigen gebrek of
eigen bederf)

c. blikseminslag;

d. luchtvaartuigen (met inachtneming van het
gestelde in ‘Nadere bepalingen’).

Par. 5. BOVEN HET VERZEKERDE BEDRAG ZIJN GEDEKT

a. Bereddingskosten:
waaronder te verstaan kosten door verzekerde bij
of na het voorval gemaakt in verband met
maatregelen ter voorkoming of vermindering van
schade, echter tot een maximum van 50% van het
verzekerde bedrag.

b. Expertisekosten:
waaronder te verstaan het salaris en de kosten van
met de schaderegeling belaste deskundigen,
echter wat betreft de door verzekerde benoemde
deskundigen tot ten hoogste het bedrag, dat aan
de door de ondertekenaars benoemde deskun-
digen wordt vergoed.

Par. 6. EXTRA DEKKING VOOR INBOEDEL

Eveneens verzekerd is, mits verband houdende met
een door deze polis gedekte gebeurtenis:

a. de inboedel, welke voor korte tijd elders binnen
Nederland aanwezig is tot maximaal 10% van het
verzekerde bedrag;

b. geld en geldswaardige papieren behorende tot de
particuliere huishouding van verzekerde en de bij
hem inwonende gezinsleden tot maximaal
€ 500,-;

c. de voor rekening van verzekerde komende kosten
van herstel van schade aan de tuin, behorende bij
de door verzekerde gehuurde woning, tot een
maximum van € 500,-;

d. schade aan antennes en zonweringen, voor zover
deze aan het gebouw zijn aangebracht voor
rekening van verzekerde als huurder; een en ander
met inachtneming van het bepaalde in par. 11.

Par. 7. EIGENDOMMEN VAN DERDEN

Voor zover het verzekerde bedrag hoger is dan de
waarde van de verzekerde zaken, geldt deze
verzekering mede voor soortgelijke zaken van derden
aanwezig in het omschreven gebouw. Deze dekking
geldt slechts voor zover het schade betreft, die de
verzekerde voor zijn rekening heeft genomen en die
niet door andere verzekeringen is gedekt.

Par. 8. UITSLUITINGEN

Van de verzekering is uitgesloten schade:
a. door molest, atoomkernreacties, aardbeving en

vulkanische uitbarsting (met inachtneming van het
gestelde in ‘Nadere bepalingen’);

b. terzake waarvan verzekerde een van de in de
voorwaarden genoemde verplichtingen niet is
nagekomen;

c. aan voorwerpen, welke verzekerd zijn op een
speciale polis, zoals b.v. kostbaarheden-, brom-
fiets-, rijwiel-, televisie- of glaspolis;

d. aan geld of geldswaardige papieren (onvermin-
derd het bepaalde in par. 6 sub b), aan onbewerkte
edele metalen en ongezette edelstenen;

e. aan motorrijtuigen (behalve bromfietsen), aan-
hangwagens, caravans en vaartuigen met
toebehoren, alsmede onderdelen daarvan;

f. aan levende dieren.

Par. 9. VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERDE

De verzekerde is verplicht:

a. van iedere gebeurtenis, waaruit voor de onder-
tekenaars verplichting tot schadevergoeding kan
voortvloeien, zo spoedig mogelijk mededeling te
doen aan de ondertekenaars met een zo volledig
mogelijke omschrijving van het gebeurde en de
ontstane schade;

In elk geval vervalt recht op uitkering:

1. indien niet binnen zes maanden nadat de
uitkering door ondertekenaars is geweigerd,
een rechtsvordering is ingesteld;

2. door verloop van vijf jaren na het voorval.

b. de ondertekenaars op hun vragen steeds ten
spoedigste en naar waarheid te antwoorden;

c. bij schade aan het verzekerde de ondertekenaars
in de gelegenheid te stellen deze te onderzoeken
voordat herstel plaatsvindt;

d. de ondertekenaars terstond alle terzake ont-
vangen brieven en andere stukken onbeantwoord
door te zenden

en ook overigens alle door de ondertekenaars in
redelijkheid verlangde medewerking te verlenen.

Par.10. SCHADEREGELING

Een schade zal geregeld worden in onderling overleg,
tenzij wordt overeengekomen dat schade wordt
getaxeerd door twee deskundigen, één te benoemen
door verzekerde en één door ondertekenaars.

Voor het geval van verschil benoemen deze deskun-
digen vooraf een derde, die binnen de grenzen van
de beide taxaties een bindend advies zal geven.

De benoeming van de genoemde deskundigen en de
aanvaarding door de deskundigen van hun benoe-
ming zal moeten blijken uit een door ondertekenaars,
de verzekerde en de deskundigen ondertekende
akte.

Door medewerking aan het voorafgaande worden
ondertekenaars niet geacht aansprakelijkheid te
erkennen.
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Par.11. SCHADEVASTSTELLING

Onder schade wordt verstaan het verschil tussen de
waarden van de verzekerde zaken onmiddellijk vóór
en ná een verzekerde gebeurtenis.

In geval van voor-taxatie in de zin van artikel 274 of
275 W.v.K. geldt - onverminderd de rechten voor de
ondertekenaars hieruit voortvloeiende - als waarde
vóór de gebeurtenis het bedrag van deze voor-
taxatie, waarmede ook bij het bepalen van de waarde
na de gebeurtenis rekening zal worden gehouden.

Indien herstel van beschadigde zaken mogelijk is,
hebben ondertekenaars het recht om in plaats van op
basis van het verschil tussen de waarden vóór en ná
de gebeurtenis, op basis van herstelkosten de
schade vast te stellen.

Tenzij in de polis anders is vermeld, zal als waarde
gelden voor:

Gebouw: de herbouwwaarde c.q. de verkoop-
waarde.
Indien verzekerde gaat herbouwen en binnen 12
maanden na de schadedatum met de herbouw is
begonnen, geschiedt de schadevaststelling op basis
van de herbouwwaarde.
In alle overige gevallen zal de schade worden vast-
gesteld op basis van de verkoopwaarde op de
schadedatum.

Inboedel en bedrijfsuitrusting/inventaris: de nieuw-
waarde.

Goederen: de marktwaarde.

In afwijking van het bovenstaande wordt de schade
vastgesteld op basis van:

a. Vervangingswaarde voor:

- bromfietsen;

- zaken waarvan de vervangingswaarde voor
een gedekte gebeurtenis minder bedroeg dan
40% van de nieuwwaarde;

- zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waar-
voor zij bestemd waren.

b. Marktwaarde voor:
zaken met antiquarische of zeldzaamheids-
waarde.

c. Een vaste afschrijving voor:
antennes en zonweringen van 2% per maand
op de oorspronkelijke nieuwwaarde, met een
maximale afschrijving van 80%. De vergoeding
bedraagt ten hoogste € 500,-.

Par. 12. SCHADEVERGOEDING

Wanneer bij schade blijkt, dat de verzekerde zaken te
laag zijn verzekerd, zijn ondertekenaars slechts
verbonden in evenredigheid van het verzekerde
bedrag tot de volle waarde.

Indien sommige goederen te laag en andere te hoog
verzekerd zijn, zullen de overschotten ten goede
komen aan de te laag verzekerde goederen, waar-
voor een zelfde of lagere premienotering geldt en wel
naar verhouding van de tekorten.

Bij herbouwen wordt de helft van de naar herbouw-
waarde berekende schadevergoeding onmiddellijk
uitgekeerd en de andere helft nadat de herbouw of
het herstel is voltooid, met dien verstande dat de

schadevergoeding niet meer zal bedragen dan de
werkelijk bestede kosten.

Bij schade aan goederen van derden kan uitbetaling
door ondertekenaars rechtstreeks aan deze derden
geschieden.

Door vergoeding van schade gaan de rechten van
verzekerde terzake daarvan tegen anderen, op
ondertekenaars over.

Par. 13. ANDERE VERZEKERINGEN

Blijkt in geval van schade het bedrag, dat op deze en
andere polissen tezamen verhaalbaar is, de schade
te overtreffen, dan zijn ondertekenaars aansprakelijk
in verhouding van het alleen op deze polis verhaal-
bare bedrag tot het bedrag verhaalbaar op alle
polissen tezamen (elk verhaalbaar bedrag te bepalen
zonder rekening te houden met andere polissen).

Par. 14. PREMIEBETALING

De verzekerde is verplicht de premie, de assurantie-
belasting en/of de kosten vooruit te betalen binnen
dertig dagen nadat zij verschuldigd worden.

De verzekering is niet van kracht voor gebeur-
tenissen, die plaatsvinden nadat:

- de verzekerde weigert de premie, de kosten en de
assurantiebelasting te voldoen of

- de hierboven vermelde termijn van dertig dagen is
verstreken zonder dat de premie, de kosten en de
assurantiebelasting zijn betaald.

lngebrekestelling door ondertekenaars is daarbij niet
nodig. De verzekerde blijft verplicht de premie, de
kosten en de assurantiebelasting te voldoen.

Bij niet tijdige betaling van de premie, de kosten en de
assurantiebelasting zijn ondertekenaars gerechtigd
de vordering uit handen te geven en is verzekerde
verplicht de daardoor ontstane kosten, zowel in als
buiten rechte, aan ondertekenaars te voldoen.

De verzekering wordt weer van kracht voor
gebeurtenissen, die plaatsvinden na de dag, waarop
de premie, de kosten en de assurantiebelasting door
ondertekenaars zijn ontvangen.

Par. 15 . RESTITUTIE

Behoudens in gevallen genoemd in par. 18 c sub 3a,
b en c geschiedt deze verzekering zonder restitutie
van premie.

Par. 16. HERZIENING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN

Ondertekenaars hebben het recht de premies en/of
voorwaarden van de bij haar lopende verzekeringen
van dezelfde soort als deze en bloc te herzien op een
door haar vast te stellen datum.

Ondertekenaars doen, eventueel bij het verzoek om
premiebetaling, aan verzekerde mededeling van de
voorgenomen herziening. Verzekerde heeft het recht
een dergelijke herziening te weigeren.

Hij dient dan binnen dertig dagen na de mededeling
van de voorgenomen herziening aan ondertekenaars
schriftelijk van zijn weigering mededeling te doen, in
welk geval de verzekering met ingang van de
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herzieningsdatum zal zijn geëindigd of zoveel later als
de mededeling is ontvangen door ondertekenaars.

Hebben ondertekenaars binnen deze termijn geen
mededeling van verzekerde ontvangen, dan wordt
deze geacht in de wijziging te hebben toegestemd.

Par. 17. INDEX

Indien uit het polisblad blijkt dat het een index-
verzekering betreft, geldt het navolgende:
Inboedel:
a. Jaarlijks worden per premievervaldag het

verzekerde bedrag - naar boven afgerond op een
veelvoud van € 250,- - en in evenredigheid
daarmede de premie verhoogd of verlaagd
overeenkomstig het door het Centraal Bureau
voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer van
woninginboedels.

b. Indien bij schade blijkt, dat de waarde van de
inboedel hoger is dan het op de laatste
premievervaldag overeenkomstig het indexcijfer
vastgestelde verzekerde bedrag, dan wordt voor
de regeling van de schade het verzekerde bedrag
verhoogd met maximaal 25%.

Gebouw:
a. Jaarlijks worden per premievervaldag het

verzekerde bedrag - afgerond naar boven op een
veelvoud van € 250,- - en in evenredigheid daar-
mede de premie verhoogd of verlaagd overeen-
komstig een indexcijfer, dat gebaseerd is op het
laatste door het Bouwcentrum te Rotterdam
gepubliceerde indexcijfer voor bouwkosten.

b. Indien bij schade blijkt, dat het indexcijfer op het
moment van de schade hoger is dan dat op de
laatste premievervaldag, dan geldt voor de
regeling van de schade als verzekerd bedrag het
bedrag overeenkomende met het indexcijfer op
het moment van de schade, echter met een
maximum van 125% van het op de laatste premie-
vervaldag vastgestelde verzekerde bedrag.

Par. 18. AANVANG, DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING

a. De verzekering treedt in werking op de in de polis
vermelde datum.

b. De verzekering is aangegaan voor de in de polis
genoemde termijn; zij zal steeds stilzwijgend
worden verlengd overeenkomstig het in de polis
genoemde aantal maanden.

c. De verzekering eindigt:
1. op de contractsvervaldatum indien de

verzekerde uiterlijk drie maanden vóór deze
datum per aan ondertekenaars gericht aan-
getekend schrijven de verzekering heeft
opgezegd;

2. op de premievervaldatum indien onder-
tekenaars uiterlijk drie maanden vóór deze
datum de verzekering schriftelijk hebben
opgezegd;

3. door schriftelijke opzegging door onder-
tekenaars:
a. binnen dertig dagen nadat een gebeurtenis

die voor ondertekenaars tot een
verplichting tot uitkering kan leiden, hen ter
kennis is gekomen;

b. binnen dertig dagen nadat zij een onder deze
verzekering gereclameerde uitkering hebben
verleend, dan wel hebben afgewezen;

c. binnen dertig dagen nadat hen een zodanige
risicowijziging ter kennis is gekomen dat zij de
verzekering niet wensen voort te zetten;

d. indien de verzekerde langer dan drie maanden
in gebreke is de premie, de kosten en de
assurantiebelasting te betalen;

e. indien de verzekerde naar aanleiding van een
gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling
van zaken heeft gegeven.

De verzekering eindigt in deze gevallen op de in de
opzeggingsbrief genoemde datum.

Ondertekenaars zullen in deze gevallen een
opzegtermijn van ten minste veertien dagen in
acht nemen.

Par. 19. BEKENDHEID/RISICOWIJZIGING

De omschrijving van de verzekerde zaken wordt
aangemerkt als afkomstig van verzekerde.

Ondertekenaars zijn bekend met de ligging, bouw-
aard, inrichting en gebruik van de verzekerde zaken
ten tijde van het begin van de overeenkomst, alsmede
met de belendingen.

Verzekerde heeft met betrekking tot de verzekerde
zaken het recht tot aan bouw, verbouwing,
vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing
en andere wijzigingen over te gaan, alles mits binnen
de grenzen gesteld door de omschrijving.

De verzekerde is verplicht ondertekenaars
onmiddellijk in kennis te stellen, indien bouwaard of
bestemming van het gebouw verandert of zich
omstandigheden voordoen, waardoor het risico niet
meer voldoet aan de omschrijving op het polisblad
en/of de aanhangsels.

Par. 20. EIGENDOMSOVERGANG

Na overgang van het verzekerd belang door over-
lijden kunnen zowel de nieuwe belanghebbende als
ondertekenaars de overeenkomst opzeggen binnen
drie maanden nadat zij daarvan kennis hebben
gekregen, met inachtneming van een termijn van
dertig dagen.

Na overgang van het verzekerd belang anders dan
door overlijden vervalt de overeenkomst door
verloop van dertig dagen, tenzij de nieuwe belang-
hebbende binnen die termijn aan ondertekenaars
heeft verklaard, dat hij de verzekering overneemt. In
dat geval mogen ondertekenaars binnen dertig
dagen na ontvangst van deze verklaring de overeen-
komst aan de nieuwe belanghebbende met inacht-
neming van een termijn van tenminste acht dagen
opzeggen.

Het in deze paragraaf bepaalde kan niet tot
verlenging van de overeenkomst of tot beperking van
het recht op opzegging uit andere hoofde leiden.

Par. 21. VERHUIZING EN REGIO

Indien de verzekerde zaken naar een ander gebouw
worden overgebracht, is de verzekerde verplicht
hiervan binnen twee maanden kennis te geven aan
ondertekenaars.
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Bij overbrenging van inboedel naar een andere
woning binnen Nederland van dezelfde bouwaard en
dekking, wordt de verzekering ongewijzigd voort-
gezet, zonder afgifte van een aanhangsel, tenzij
ondertekenaars binnen twee maanden na ontvangst
van bericht van overbrenging de verzekerde
berichten de verzekering niet, of althans niet op
dezelfde voorwaarden, te willen voortzetten.

De verzekering eindigt dan een maand na deze
mededeling van ondertekenaars, tenzij voortzetting
op gewijzigde condities wordt overeengekomen.

Bij overbrenging van bedrijfsuitrusting/inventaris/
goederen naar een ander gebouw in Nederland blijft
de dekking nog één maand van kracht, daarna alleen
indien ondertekenaars schriftelijk kennis hebben
gegeven akkoord te gaan met de voortzetting. Indien
verzekerde verzuimt ondertekenaars tijdig in kennis
te stellen van de overbrenging van de inventaris/
goederen, dan eindigt de dekking één maand na de
overbrenging, onverminderd de verplichting van
verzekerde tot betaling van premie, kosten en
assurantiebelasting.

Medebepalend voor de premie van deze verzekering
kan de regio zijn waar de verzekerde zaken zich
bevinden.

Bij regiowijziging hebben ondertekenaars het recht
de premie tussentijds aan te passen, zonder dat deze
aanpassing tot tussentijdse beëindiging van deze
verzekering kan leiden.

Par. 22. LEEGSTAND

Bij het door onbevoegden wederrechtelijk in gebruik
nemen van het verzekerde gebouw, is de verzekerde
verplicht, binnen drie dagen nadat hij daarvan kennis
heeft genomen, de ondertekenaars hieromtrent te
informeren.

Ondertekenaars behouden zich het recht voor om
binnen veertien dagen na kennisgeving de premie
en/of de condities te herzien.

Tien dagen nadat ondertekenaars hiervan mede-
deling hebben gedaan aan verzekerde, worden de
gewijzigde voorwaarden van kracht.

Par. 23. ADRES

Kennisgevingen door ondertekenaars aan de
verzekerde kunnen worden gedaan aan zijn laatste
bij ondertekenaars bekende adres of aan het adres
van degene, door wiens bemiddeling deze
verzekering loopt.
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PERSOONSGEGEVENS
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoons-
gegevens en eventueel andere gegevens gevraagd. Deze
worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en
uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheren
van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de
voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van
activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedrags-
code ‘Verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf’
van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en
plichten van partijen bij de gegevensverwerking weer-
gegeven. De volledige tekst van de gedragscode kunt u
opvragen bij het Informatiecentrum van het Verbond van
Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon
070 - 3338777, www.verzekeraars.nl.

KLACHTEN
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereen-
komst moeten eerst aan het interne klachtenbureau van de
verzekeraar worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van de
maatschappij voor u niet bevredigend is, kunt u zich tot de
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen wenden. Deze
stichting is door de verzekeringsbedrijfstak opgericht en er
werken verschillende ombudsmannen. Zij proberen door
bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is er de Raad
van Toezicht die toetst of de verzekeraar de goede naam van
de bedrijfstak heeft geschaad.
Adres: Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509
AN Den Haag.
Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelings-
mogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door
het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het geschil
voorleggen aan de rechter.

Brand
Onder brand is te verstaan een door verbranding veroorzaakt
en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat
‘in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Derhalve is onder andere geen brand:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en

ketels.

Ontploffing
Onder ontploffing is te verstaan een eensklaps verlopende
hevige krachtsuiting van gassen of dampen.
Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten -
vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende
krachtsuiting voldaan, indien. de wand van het vat onder de
druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen
(onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en
onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing aanwezig waren
dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige
scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen van gas,
damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening,
de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar
gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing
buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende
hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest
van gassen of dampen, welke door een scheikundige reactie
van vaste, vloeibare, gas-of dampvormige stoffen of een
mengsel daarvan zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht.

Luchtvaartuigen
Verzekerd is schade aan verzekerde zaken ten gevolge van
het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend
of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan
verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit
gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp,
alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier
genoemd voorwerp.

Molest
Onder molest zijn te verstaan:
- Gewapend conflict:

elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen
elkaar, of althans de een de ander, gebruik makend van
militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend
conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van
een vredesmacht der Verenigde Naties.

- Burgeroorlog:
een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen
inwoners van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel
van de inwoners van die staat betrokken is.

- Opstand:
georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat,
gericht tegen het openbaar gezag.

- Binnenlandse onlusten:

min of meer georganiseerde gewelddadige handeling op
verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat.

- Oproer:
een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige
beweging, gericht tegen het openbaar gezag.

- Muiterij:
een min of meer georganiseerde beweging van leden van
enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waar-
onder 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.

Atoomkernreacties
Onder atoomkernreacties is te verstaan iedere kernreactie
waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunst-
matige en natuurlijke radio-activiteit.
De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt niet met
betrekking tot radio-actieve nucliden, die zich buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn
om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, land-
bouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden,
met dien verstande dat een vergunning voor het vervaardigen,
gebruik, opslag en het zich ontdoen van radio-actieve stoffen
door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
moet zijn afgegeven.
Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden
schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht.
Onder ‘wet’ is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kern-
ongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere
wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van
de kernenergie.
Onder ’kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de
zin van bedoelde wet.

Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Uitgesloten is schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd
waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar
het verzekerde zich bevindt, de gevolgen van aardbeving of
vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij
verzekerde bewijst dat de schade niet aan een der genoemde
verschijnselen kan worden toegeschreven.

Opruimingskosten
Onder opruimingskosten worden uitsluitend verstaan de niet
reeds in de schadevaststelling begrepen kosten van afbraak,
wegruimen en afvoeren van het verzekerde, voorzover deze
afbraak, wegruiming en/of afvoer het noodzakelijke gevolg is
van een door deze polis gedekte schade.
Het bedrag van de opruimingskosten zal worden vastgesteld
door dezelfde deskundigen die het bedrag van de overige
schaden zullen vaststellen waartegen op deze polis dekking
is verleend.

NADERE BEPALINGEN


