Aanvullende voorwaarden Transport 2006.
Begripsomschrijvingen
1. Verzekeringnemer
Als verzekeringnemer geldt degene die het contract met verzekeraar is aangegaan en/of een ieder
ander die de premies en kosten is verschuldigd.
2. Verzekerde
Verzekerde is een ieder waarvoor de verzekeringnemer, met of zonder lastgeving en zowel voor eigen
rekening als die van derden op grond van bijvoorbeeld het verkoopcontract, heeft zorg gedragen voor
het afsluiten van de verzekering.
Voor gekochte zendingen op basis van F.O.B., F.A.S., C.F.R., F.C.A. en dergelijke gelden afzender,
aflader en verkoper eveneens als medeverzekerden, indien verzekeringnemer de wens daartoe te
kennen geeft. In het algemeen wordt onder “verzekerde” verstaan de verzekeringnemer, alsook een
ieder wiens belang – geheel of ten dele – onder deze polis is meegedekt.
Vervoerders worden niet als verzekerde beschouwd, behalve als laatstgenoemde zelf in hoedanigheid
van vervoerder optreedt.
3. Makelaar
Waar in deze polis de term “Makelaar” wordt gebezigd wordt bedoeld Havelaar & van Stolk B.V.
4. Vervoerder
Onder vervoerder wordt verstaan de contractuele wederpartij van de verzekerde/verzekeringnemer
waarmee zij een vervoersovereenkomst aangaat, alsmede de door haar c.q. de vervoerder
ingeschakelde hulppersonen, zoals bijvoorbeeld expediteurs, cargadoors, stuwadoors, bewaarnemers
en andere bij de uitvoering van het transport betrokkenen.
5. Gebeurtenis
Hieronder wordt verstaan een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen ten
gevolge waarvan een
onder de polis gedekte schade is ontstaan.
6. Verzekerde zaken
Deze verzekering dekt de in het polisblad genoemde zaken en/of andere stoffelijke zaken waarin voor
rekening en risico van verzekerde handel wordt gedreven, andere roerende zaken die in het bedrijf
van verzekerde nodig zijn of kunnen voorkomen, respectievelijk alle overige roerende zaken, alles
inclusief verpakking / emballage. Hieronder zijn echter niet begrepen – tenzij anders overeengekomen
– reisbagage, reizigerscollecties, geld en geldswaardig papier, gereedschappen en uitrusting in
servicewagens.
Continuatie/beëindiging
7. Termijn
Deze verzekering is van kracht voor alle interesten waarvan de reis een aanvang neemt gedurende de
verzekeringstermijn als vermeld in de polis. Deze overeenkomst wordt geacht telkens voor een
periode van 12 maanden stilzwijgend te zijn verlengd, tenzij een der partijen – met in acht name van
een opzegtermijn van tenminste 2 maanden – per contractsvervaldatum schriftelijk kenbaar heeft
gemaakt niet te continueren.
Indien het oorlogsrisico is meeverzekerd zijn beide partijen bevoegd deze dekking te allen tijde op te
zeggen met inachtneming van een termijn van 7 dagen. Deze termijn geldt vanaf middernacht van de
dag waarop de opzegging is geschied. Indien verzekeraar de dekking tegen oorlogsrisico opzegt heeft
verzekeringnemer het recht de verzekering voor de overige gevaren zonder inachtneming van een
opzegtermijn op te zeggen.
De verzekering loopt echter door voor interesten ten aanzien waarvan op het moment van de
beëindiging overeenkomstig het hiervoor gestelde het risico reeds is ingegaan.

Voor wat betreft het oorlogsrisico loopt de dekking slechts door voor interesten waarvan op het
moment van beëindiging van de dekking enig oorlogsrisico reeds is ingegaan.
Premieregeling
8. Verplichtingen verzekerde
Verzekerde is verplicht alle onder deze polis verzekerde zendingen te declareren. De mogelijkheid
bestaat dat dit in een andere valuta geschiedt dan in het polisblad staat vermeld. Mocht zijn
overeengekomen dat periodieke declaratie
zal plaatsvinden, dan dient opgave binnen redelijke termijn na het verstrijken van deze periode plaats
te vinden. Bij gebreke hiervan zal verzekeraar een schatting kunnen verrichten aan de hand van
vorige opgaven. Het hiervoor gestelde ontslaat verzekerde echter niet van de verplichting de
benodigde gegevens alsnog te verstrekken.
Andere – niet in de polis geregelde zaken en/of reizen – zijn onder deze verzekering gedekt tegen een
vooraf nader overeen te komen premie. Voorts geldt de premie onverschillig hoe en onverschillig waar
de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.
9. Opslag en verblijf
Indien opslag/verblijf onder de polis is meeverzekerd wordt de daarin vermelde premie per maand of
gedeelte van een maand berekend, voor zover niet anders is overeengekomen.
10. Classificatie
De in de polis vermelde premie(s) geld(t)en voor vervoer met schepen over zee, mits deze voldoen
aan hetgeen is gesteld in de classificatieclausule van de VNAB (laatste versie die op de dag van
verscheping van kracht is). Deze bepaling is niet van toepassing op transporten van een haven in
Nederland, België, Groot-Brittannië en Ierland naar een andere haven in één van deze landen.
Mocht het vervoer plaatsvinden met schepen die niet aan voornoemde classificatie voldoen zal
verzekeraar desgewenst het recht hebben een extra premie in rekening te brengen, tenzij met deze
toeslag reeds rekening is gehouden bij de vaststelling van de in de polis vermelde premie(s).
11. Premieherziening
Verzekeraars zijn gerechtigd per contractsvervaldatum de in de polis genoemde premie(s) te herzien.
Wanneer zij van dit recht gebruik willen maken, dient schriftelijke mededeling daartoe uiterlijk 2
maanden voor de contractsvervaldatum aan Havelaar & van Stolk B.V. te worden gedaan. Indien op
de contractsvervaldatum geen overeenstemming is bereikt over de nieuwe premie’s, geldt de
verzekering per die datum als opgezegd, zodat (behoudens nadere regeling) de verzekering eindigt 1
maand na de contractsvervaldag om 24.00 uur.
Uniforme uitsluitingsclausules
12. Clausule terrorisme
Deze clausule heeft voorrang op enige andere bepaling of clausule in deze polis; indien andere
bepalingen of clausules in deze polis hiermee niet overeenkomen of strijdig zijn, zullen die andere
bepalingen of clausules geen uitwerking hebben en als niet bestaand worden beschouwd.
Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze polis of de daarin vermelde clausules wordt
overeengekomen dat voor zover deze polis verlies van of schade aan verzekerde zaken dekt die
wordt veroorzaakt door terrorisme en gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen, deze dekking
slechts geldt voor verzekerde zaken tijdens het normale verloop van de reis en in ieder geval zal
eindigen :
of :
1.1

overeenkomstig het in de polis bepaalde met betrekking tot de verzekerde reis,

of :
1.2
1.3

bij aflevering aan de ontvanger, in het pakhuis op eindbestemming of opslagplaats op de in de
polis bepaalde bestemming,
bij aankomst in ieder ander pakhuis of opslagplaats, voorafgaand aan of op de in de polis
genoemde bestemming, die de verzekerde kiest om te gebruiken voor andere opslag dan die
in het normale verloop van de reis,

of :
1.4
1.5

met betrekking tot zeevervoer, na afloop van 60 dagen na lossing uit het zeeschip in de
uiteindelijke haven van lossing,
met betrekking tot luchtvervoer, na afloop van 30 dagen na lossing uit het vliegtuig op de
luchthaven van bestemming, welke van bovengenoemde situaties zich het eerst voordoet.

2.

Indien deze polis na beëindiging van de dekking volgens lid 1 verlies van of schade aan
verzekerde zaken dekt bij binnenlandse of andere reizen dan vangt de dekking opnieuw aan
voor het normale verloop van de reis en eindigt opnieuw volgens lid 1.

3.

Het risico van terrorisme als genoemd in lid 1.7 wordt hiermee geacht in M3 Clausule
Oorlogrisico en Stakersrisico toegevoegd te zijn aan het vermelde onder stakersrisico.

Voor het overige gelden de bepalingen van M3 Clausule Oorlogrisico en Stakersrisico
dienovereenkomstig.
13. Atoomkernreacties, (Bio-) chemische wapens
Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit:
1.
atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.
Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere reactie 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 voor 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 wordt verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen, zijnde de bijzondere wettelijke
regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.
Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde Wet.
2.

een chemisch, biologisch of elektromagnetisch wapen.

Diversen
14. Verzekeringsopgave vooraf
Indien verzekerde volgens de polisvoorwaarden de mogelijkheid heeft op afwijkende condities te
declareren zullen deze condities prevaleren vóór dat het laatste vervoermiddel op de uiteindelijke
bestemmingshaven of plaats van lossing is aangekomen, mits aan verzekerde op het moment van
wijziging geen schade bekend is.
De afwijkende condities dienen echter overeen te komen met onderhavige basisovereenkomst en
dienen te worden aangegeven door middel van declaraties, door IAK Verzekeringen B.V. afgegeven
assurantiecertificaten of afzonderlijke polissen.

15. Mededelingen
Indien één der betrokken partijen berichten, kennisgevingen en andere mededelingen aan IAK
Verzekeringen verricht, worden deze geacht te zijn gedaan aan de andere partij.
16. Verzuimen en abuizen
Indien verzekerde / verzekeringnemer te goeder trouw fouten, verzuimen of abuizen begaat zullen
deze niet in haar nadeel worden uitgelegd, indien zonder het begaan hiervan dekking onder de polis
zou hebben bestaan en mits terstond tot herstel wordt overgegaan na ontdekking hiervan.
Desgewenst zal een accountantscontrole kunnen aangeven of er in het verleden eveneens dergelijke
te herstellen fouten, verzuimen etc. zijn voorgevallen.
Deze regeling geldt echter niet automatisch in geval van overnameverzekering en dekking van het
belang van verkopers/afladers voor zendingen die zijn gekocht op basis van F.O.B., F.A.S. en
dergelijke leveringscondities.
17. Rechtskeuze, jurisdictie en domicilie
Op deze verzekeringsovereenkomst zijn Nederlands recht en usances toepasselijk.
Indien afzonderlijk in een clausule is aangegeven dat voor een specifieke zending Engels recht van
toepassing is, houdt dit slechts in dat voor die zending de dekking bestaat zoals in een polis die naar
Engels recht is opgemaakt. Toepasselijke voorwaarden, de vraag wiens/welk belang onder de polis is
gedekt en of de voorwaarden in de afgegeven polis op de juiste wijze zijn verwerkt, worden echter
naar Nederlands recht en usances beoordeeld.
In afwijking van bovenstaande zijn de bepalingen van de Marine Insurance Act 1906, paragraaf 32 en
84 over dubbele verzekeringen van toepassing.
Behoudens hogere voorziening zijn alle geschillen die uit deze verzekeringsovereenkomst
voortvloeien onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Rotterdam. Bij geschillen over
premiebetaling heeft Havelaar & van Stolk B.V. echter het recht deze voor te leggen aan voornoemde
rechter, dan wel aan de bevoegde rechter in de plaats waar verzekeringnemer diens domicilie heeft.
Verzekeringnemer kiest bij deze domicilie ten kantore van Havelaar & van Stolk B.V., waarbij hetgeen
in de vorige zinsnede (achter de komma) is vermeld derhalve vervalt.
18. Volgclausule
Ingeval er meer dan twee risicodragers op deze verzekeringsovereenkomst zijn betrokken zullen
wijzigingen in voorwaarden, premies, restituties, beslissingen ter zake van schadeafwikkeling (inclusief
coulance- en sans préjudicebetalingen) en andere beslissingen ongeacht van welke aard slechts door
deze twee bovenstaanden in samenspraak met Havelaar & van Stolk B.V. behoeven te worden
overeengekomen, terwijl de overige ondertekenaars in alle opzichten volgen.
Voor een verhoging van het verzekerd bedrag is daarentegen de goedkeuring van alle risicodragers
vereist.
19. Maatschappijenverdeling
Indien risicodragers als gevolmachtigden optreden, zal Havelaar & van Stolk B.V. op verzoek van
verzekeringnemer en/of verzekerde een opgave verstrekken van de betreffende maatschappijen en
de door hen getekende aandelen. Hierbij geldt de verdeling zoals gedeponeerd bij de CVNAB
(Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs), dan wel de bij Havelaar & van Stolk B.V.
bekende maatschappijenverdeling.
20. Interpretatie polisbepalingen
Geprinte tekst van de polis gaat vóór onderhavige “Aanvullende voorwaarden Transport 2006”.
Deze “Aanvullende Voorwaarden transport 2006” gaan vóór de Nederlandse Beurs-goederenpolis
2006 indien de bewoordingen en condities in eerstgenoemde voorwaarden uitgebreider zijn. Voor niet
of niet volledig geregelde voorwaarden en condities wordt teruggevallen op de tekst van de
Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006.
Voor artikel 1, 2 en 6 van hetgeen in deze overeenkomst is aangegeven, geldt dat de tekst aanvullend
is ten opzichte van het polisblad. Tegenstrijdigheden in de voorwaarden en clausules van gelijke
rangorde zullen nimmer ten nadele van verzekeringnemer/verzekerde worden uitgelegd.

21. Maximum per gelegenheid
Het in het polisblad genoemde maximum per gelegenheid geldt als maximum per vervoermiddel en/of
opslaglocatie (indien opslag niet per separate rubriek is meeverzekerd). Indien vervoermiddelen aan
elkaar zijn gekoppeld wordt elk vervoermiddel als één afzonderlijke gelegenheid beschouwd. Bij
vervoer per lichter of soortgelijk vervoermiddel wordt elke afzonderlijke lichter etc. eveneens als één
gelegenheid beschouwd, tenzij deze zich aan boord van het moederschip bevindt. Het risico van
verzekeraar zal bij iedere verzending / aflading tot het volle bedrag van het maximum per gelegenheid
blijven doorlopen, ongeacht welk bedrag aan schade en/of kosten gedurende de looptijd van de
verzekering wordt betaald.
22. Maximum per locatie
Voor iedere schade of serie van schaden die door één en dezelfde oorzaak op enige locatie (niet
zijnde een vervoermiddel) gedurende de verzekerde reis zijn ontstaan is verzekeraar tot ten hoogste
twee maal het in de polis genoemde bedrag als premier risque aansprakelijk.
23. Verzekerde reis
Conform hetgeen gesteld is in het polisblad van deze overeenkomst geschiedt de verzekering op
goede en / of kwade tijding voor zendingen van, naar en binnen landen als genoemd onder het
hoofdstuk “verzekeringsgebied”, zo nodig inclusief het voor- of natransport van / naar het binnenland
alwaar de plaats van afzending of bestemming is gelegen.
Met terzijdestelling van Artikel 4 lid 1 van de Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006 geldt het
navolgende:
Het risico voor verzekeraar gaat in op het moment waarop de zaken in het pakhuis of opslagplaats in
de plaats van afzending worden opgenomen of op een daarmee vergelijkbare wijze worden vervoerd
teneinde de reis aan te vangen en loopt onverminderd door tot het moment waarop de verzekerde
zaken zijn aangekomen op de bestemmingsplaats in het pakhuis, opslagplaats of andere plaats die
verzekerde daarvoor heeft bestemd; dit inclusief eventuele overladingen en tijdelijke opslag in havens
of andere plaatsen waar overladingen plaatsvinden.
Indien en zolang de zaken echter na een onder de polis gedekte schade in quarantaine moeten blijft
de dekking onverminderd van kracht zonder premieverbetering.
Bij deviatie, het volgens een andere dan de vastgestelde of gebruikelijke route verzenden of het
abusievelijk onjuist of onvolledig vermelden van de omschrijving in polis- of assurantiecertificaat blijft
het risico eveneens doorlopen, zij het tegen premieverbetering indien er sprake is van een verzwaring
van het risico.
Eveneens is meeverzekerd het transport binnen panden indien dit aansluitend plaatsvindt aan het
voorafgaande transport.
Indien de aard van bepaalde zaken dit vereist eindigt het risico nadat deze op de stelplaats zijn
neergezet en bedrijfsklaar zijn opgesteld, met in achtneming van een maximum van 30 dagen na
aankomst bij ontvangers. Een langere periode is “held covered” tegen nader overeen te komen
premie. Nadrukkelijk wordt hierbij bepaald dat montage/demontage is uitgesloten en dat deze dekking
secundair is aan een elders gesloten brand- /explosieverzekering van verzekeringnemer. Ook een
eventueel op laatstgenoemde verzekering toepasselijke franchise of eigen risico is nimmer onder
onderhavige polis gedekt.
Voor wat betreft het opslag- en verblijfsrisico loopt verzekeraar het risico zodra dit voor verzekerden
een aanvang neemt of zoveel eerder als verzekerden een belang in die zaken verkrijgen met een
maximum van 30 dagen (of “held covered” indien het een langere periode betreft, tegen nader
overeen te komen premie) voor zover niet of onvoldoende elders verzekerd. Deze polis dekt niet het
eigen risico of de franchise van die elders door verzekeringnemer gesloten verzekering.

24. Willekeurig en onwillekeurig verblijf
Met terzijdestelling van Artikel 4 lid 2 & 3 van de Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006 geldt het
navolgende:

De verzekering loopt zonder enige stilstand, hoe, waar en wanneer ook, tijdens verpakken,
overpakken, herlading, lossing, oponthoud, reisvertraging, willekeurige opslag en gedurende de tijd
dat de zaken zich in of buiten de macht van verzekerden bevinden, onverschillig waar en niets
uitgezonderd (alles zonder premieverbetering), mits willekeurige opslag niet langer dan 30 dagen
duurt en vóór afloop van deze termijn aan verzekeraar kennis is gegeven. Na deze termijn is een
nader overeen te komen redelijke premieverbetering verschuldigd.
25. 60 dagen clausule
Ingeval het vervoer geheel of gedeeltelijk per zeeschip plaatsvindt eindigt het risico voor verzekeraar
in elk geval na afloop van een periode van 60 dagen na lossing van de zaken uit het zeeschip in de
uiteindelijke haven van lossing, mits het risico conform de voorwaarden van de verzekering niet reeds
op een vroeger tijdstip een einde heeft genomen.
26. Retourtransport
Met terzijdestelling van hierboven vermelde artikel 24 blijft het risico ingeval van het niet opnemen van
de documenten, het terugzenden of om onverschillig welke reden niet in ontvangst nemen op dezelfde
condities doorlopen, mits het retourtransport direct aansluit op het oorspronkelijk overeengekomen
vervoer, inclusief eventuele opslag voordat terugzending plaatsvindt en tevens onder het beding dat
verzekerde van het retourzenden geen kennis heeft gedragen. Een en ander tegen een nader
overeen te komen redelijke premie.
27. Afstand regres
In geval van schade zal verzekeraar afstand van regres doen indien verzekeringnemer / verzekerde
op grond van cognossementbepalingen, charterpartijen en/of andere overeenkomsten als (mede-)
vervoerder, (sub-) charterer etc. kan worden aangemerkt. In afwijking van art.7:962 lid 3 tweede zin
BW neemt verzekeraar geen regres op verzekeringnemer en/of verzekerde, tenzij verzekeringnemer
en/of verzekerde de schade heeft/hebben veroorzaakt met opzet.
28. Verpakking
In afwijking van hetgeen onder artikel 6 is van deze voorwaarden is genoemd biedt deze verzekering
geen dekking voor verpakking zoals tanks, containers en dergelijke indien deze voor meerdere reizen
zijn bestemd.
Indien er materiële schade aan de verzekerde interesten is ontstaan zonder dat er schade aan of
verlies van die verpakking is, zal het verzekerd bedrag niet worden verminderd met de waarde van die
verpakking, tenzij deze afzonderlijk is gefactureerd.
Eventuele kosten, gemaakt door verzekerden of hun agenten, die als intentie hebben het voorkomen
of (verder) verminderen van schade aan verpakking en/of emballage, zoals reeconditionering, over-,
ompakken en dergelijke ongeacht of de verzekerde zaken zelf beschadigd zijn worden onder deze
verzekering meegedekt, vooropgesteld dat de beschadiging een gevolg is van een onder de polis
gedekt gevaar.
29. Extra kosten
Indien de vervoerder om onverschillig welke reden buiten de wil van verzekerde om mocht besluiten
de reis te beëindigen, de goederen onderweg abusievelijk te hebben gelost of heeft doorgezonden
naar een andere plaats dan in de polis genoemd, zal verzekeraar alle daaruit voortvloeiende kosten
van herlading, doorzending naar de juiste bestemming, eventuele opslag en andere handling- en
overige kosten voor hun rekening nemen, zo nodig naast en boven het verzekerd bedrag.
30. Merkartikelen
Indien de onder de polis verzekerde zaken welke onder handelsnaam of -merk in het verkeer worden
gebracht door een verzekerd voorval beschadigd raken, zal de (rest-)waarde daarvan eerst worden
vastgesteld nadat het merk of de handelsnaam van de zaken of hun verpakking onherkenbaar als
zijnde afkomstig van verzekerde is verwijderd. De kosten verband houdende met het verwijderen
hiervan zijn voor rekening van verzekeraar.
Indien herkenbaarheid nog waarneembaar is heeft verzekerde / verzekeringnemer (of na van een van
hen verkregen toestemming, hun leverancier) het recht om de zaken niet opnieuw in het verkeer te
(laten) brengen, zodat de schaderegeling plaatsvindt op basis van 100% beschadiging onder aftrek

van eventuele opbrengst. Indien tot vernietiging wordt besloten zullen de daarmee verband houdende
en ten laste van verzekeraar komende kosten nimmer het bedrag genoemd in de “opruimingskosten
clausule (goederen) G27” als premier risque overschrijden. De maximale vergoeding in dit artikel en
artikel 28 zullen niet cumuleren.
31. Premier risquebepaling
Indien er sprake is van een premier risque bedrag, dan zal dit bedrag in geval van schade of verlies
maximaal worden vergoed, ongeacht de werkelijke waarde van de verzekerde objecten. Indien een
eigen risico van toepassing is wordt het schadebedrag dat na aftrek van het toepasselijk eigen risico
resteert vergoed tot maximaal het premier risque bedrag.
32. Afgifte afzonderlijke polissen en/of assurantiecertificaten
Desgewenst worden door verzekeraar afzonderlijke polissen of assurantiecertificaten verstrekt, die
echter qua voorwaarden niet ruimer mogen zijn dan de inhoud van onderhavige basisovereenkomst.
Afwikkeling van schade zal plaatsvinden conform de afgegeven separate polis of het
assurantiecertificaat. Indien deze documenten sommige bepalingen niet vermelden, staat het
verzekeringnemer vrij om namens haarzelf of andere belanghebbenden onder de polis een beroep de
doen op de voorwaarden van onderhavige basisovereenkomst.
Havelaar & van Stolk B.V. is hierbij namens verzekeraar gemachtigd om desgewenst
assurantiecertificaten te verstrekken, deze in blanco getekend ter beschikking te stellen van
verzekerden en verzekeraar verklaart zich nadrukkelijk bekend met de inhoud daarvan. Voorts wordt
eveneens nadrukkelijk bepaald dat Havelaar & van Stolk B.V. door verzekeraar wordt gevrijwaard voor
de uit deze regeling voortvloeiende aansprakelijkheid. Verzekeringnemer / verzekerde garanderen op
hun beurt door aanneming van deze verzekeringsovereenkomst dat zij Havelaar & van Stolk B.V. en
verzekeraar zullen vrijwaren voor alle gevolgen voortvloeiend uit het feit dat de certificaten niet door
Havelaar & van Stolk B.V. zijn ingevuld, met name ten aanzien van het in onbevoegde handen raken
en het op onjuiste wijze invullen van deze documenten.
33. Averij Grosse regeling
Ingeval van Averij-grosse verplicht verzekeraar zich tot vergoeding van voorlopige- of definitieve
bijdragen tot 101 % van het verzekerd bedrag. De Averij-grosse bijdrage, -kosten e/o -opofferingen zal
voorts door verzekeraar worden voldaan ongeacht de dragende-, verzekerde-, of verzekerbare
waarde en word(en)t dientengevolge volledig vergoed. Dit met nadrukkelijke terzijdestelling van
hetgeen hieromtrent is geregeld in artikel 9 van de Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006.
34. Schaderegelingcourtage
De verzekering geschiedt inclusief 1% schaderegelingcourtage welke door Havelaar & van Stolk B.V.
aan de verzekeringnemer/verzekerde in rekening wordt gebracht bij de afwikkeling van de schade.
Verzekeraars bieden derhalve dekking voor 101% van de door hen getekende aandelen in de
verzekeringsovereenkomst.
35. Schademeldingen en te overleggen documenten
Ingeval van schade binnen Nederland dient belanghebbende zich onverwijld te wenden tot Havelaar &
van Stolk B.V.
Indien de schade zich buiten Nederland voordoet dient zo spoedig mogelijk de in de polis of het
assurantiecertificaat genoemde (Lloyds) expert of Averij-agent te worden ingeschakeld, of indien geen
specifieke vermelding heeft plaatsgevonden, een andere deskundige die te goeder naam en faam
bekend staat en op de hoogte is van de lokale gebruiken en schaderegelingprocedures.
In geen geval mogen eventuele verhaalsrechten van verzekeraar worden geschaad. Het verdient
aanbeveling om aansprakelijke derden (vervoerders, bewaarnemers, agenten en dergelijke) terstond
schriftelijk aansprakelijk te stellen, vervoersdocumenten en overige ontvangstbewijzen zo nauwkeurig
mogelijk te clausuleren met een aantekening van geconstateerde schade en hen uit te nodigen voor
gezamenlijke schadeopname.
Behoudens separate afwijkende afspraken is geen expertise nodig voor claims die € 450,- niet
overschrijden. Onderstaande documentatie is dan globaal voldoende voor presentatie van de
vordering.









Originele polis of assurantiecertificaat
Originele factuur
Specificatie van de claim
Origineel cognossement of ander vervoerbewijs
Lossingsrapporten, wichtnota’s
Correspondentie met rederij of andere bij het vervoer betrokkenen, waaruit blijkt dat zij
aansprakelijk zijn gesteld
Expertiserapport of enig ander document waaruit de aard en omvang van de schade blijkt. De
kosten van Lloyds Agents worden vergoed indien de schade onder de polis verhaalbaar is.

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden
Diefstal tijdens verblijf bij diefstalgevoelige zaken
Diefstal, vermissing en zoekraken van diefstalgevoelige apparatuur en zaken met een dagwaarde
hoger dan € 1.000,00 is uitsluitend verzekerd indien aantoonbare sporen van braak aanwezig zijn aan
de verblijfplaats waarin de zaken zich bevinden of indien verzekerde bewijst dat hij in redelijkheid
geen betere maatregelen had kunnen treffen ter voorkoming van de diefstal, vermissing of zoekraken.
Onder diefstalgevoelige apparatuur wordt verstaan: foto-, film-, beeld-, geluids-, ontvang- en
zendapparatuur (met uitzondering van mobiele telefoons), videocamera’s, recorders en alle soorten
computerapparatuur (alles met inbegrip van de daarbij behorende randapparatuur en
hulprandapparatuur en hulpmiddelen) en zaken met een dagwaarden hoger dan € 1.000,00.
Dagwaarde
Als verzekerde waarde geldt de dagwaarde, zijnde de aanschafprijs onder aftrek van een bedrag
wegens waardevermindering of slijtage. Zaken met een antiquarische- of zeldzaamheidswaarde
worden op basis van marktwaarde, dat wil zeggen: de prijs die uitdrukking geeft aan de waarde op de
inkoopmarkt, vergoed. Vergoeding voor schade aan gehuurde zaken is gemaximeerd tot het
schadebedrag dat aan de verhuurder contractueel is verschuldigd. Andere schade dan materiële
schade aan deze zaken zelf komt niet voor vergoeding in aanmerking. Declaratie en vergoeding
vinden op deze basis plaats.
Motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen
Motorrijtuigen in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, zeil- en motorboten
en luchtvaartuigen alsmede onderdelen en accessoires daarvan zijn niet verzekerd.
Uitsluiting sieraden, geld en geldswaardige papieren
Van de dekking is uitgesloten schade aan of verlies van geld en geldswaardig papier (waaronder
begrepen cheques, betaalkaarten, betaalpassen, chipkaarten e.d.), kunst, edele metalen en
edelstenen en (lijf)sieraden.
Samenloop
Indien de schade tevens is gedekt onder één of meerdere andere verzekeringen al dan niet van
oudere datum, of gedekt zou zijn indien deze clausule niet zou hebben bestaan, dan loopt deze
dekking slechts als excedent boven de dekking die onder de andere verzekering(en) is of wordt
verleend. Dit ongeacht of in de andere polis(sen) een samenloopartikel is opgenomen. In geen geval
komt gevolgschade of het eventuele eigen risico of no-claimverlies van een andere verzekering onder
deze polis voor vergoeding in aanmerking. Verzekerde zal na een schade de verzekeraar afschriften
verstrekken van de lopende polissen die mogelijk dekking bieden voor dit evenement, zodat de
verzekeraar kan beoordelen of er sprake is van samenloop in de zin van artikel 7:961 BW.
Tenten
Niet verzekerd is schade aan tenten ontstaan of veroorzaakt door:
- bestaande schade(n) of gebreken;
- schade ten gevolge weersinvloeden, waaronder hagel en storm;
- schade ten gevolge van graffiti.
Kunst
Evenementen op het gebied van kunst, zoals tentoonstellingen en exposities moeten vooraf worden
aangemeld. De premie, voorwaarden en het van toepassing zijnde eigen risico voor een dergelijk
evenement moeten nader overeengekomen worden. Onder kunst wordt verstaan: beelden,
schilderijen, schetsen, vazen en overige kunstobjecten.

Clausules
Clausule van buiten komende onheilen
De verzekeraars vergoeden:
A. verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken als gevolg van, door verzekerde te
bewijzen, van buiten komende onheilen, inclusief diefstal, vermissing, verduistering en niet
uitlevering, echter onverminderd de bepalingen in de artikelen 16, 17 en 24 “Aard en gebrek”,
“Schuld van een verzekerde” en “Vrij van oorlogsrisico en stakersrisico” van de Voorwaarden
“Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006”.
B. alle bijdragen in averij-grosse, zoals omschreven in artikel 9 en 10 van de Voorwaarden
Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006.
De verliezen, schaden, onkosten en bijdragen in averij-grosse, voor welke de verzekeraars krachtens
deze clausule aansprakelijk zijn, worden vergoed hoe gering zij ook mochten zijn, dus zonder
franchise.
G27 Opruimingskosten (goederen)
Na het zich voordoen van een ongeval of gebeurtenis waartegen deze verzekering dekking biedt,
vergoeden verzekeraars, eventueel boven de verzekerde som, eveneens de kosten verband
houdende met opruiming van de verzekerde zaken, tot maximaal € 50.000,00 bedrag per gebeurtenis.
Nadrukkelijk wordt nog bepaald dat van de dekking uitgesloten zijn alle kosten verband houdende met
verontreiniging en/of aantasting van bodem (waaronder begrepen aantasting van wegen), lucht, water
en overige zaken.
Onder deze dekking is dan ook niet begrepen het financieel nadeel van verzekerde ten gevolge van
kosten verbonden aan het (doen) bewerken, verwerken, vernietigen dan wel verwijderen van
chemische of andere milieugevaarlijke stoffen, waartoe verzekerde krachtens enig wettelijk voorschrift
verplicht is. Indien de kosten welke onder deze clausule zijn gedekt, tevens zijn gedekt onder één of
meer andere polissen al dan niet van oudere datum, of gedekt zouden zijn indien deze verzekering
niet zou hebben bestaan, dan loopt de dekking slecht als excedent boven de dekking die onder de
andere polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in de andere polis(sen) een samenloopartikel is
opgenomen.
In geen geval komt het eigen risico van een andere verzekering voor vergoeding in aanmerking.
Bij verschil tussen de tekst van deze clausule met de Opruimingskosten Clausule (goederen) die op
7 december 2005 bij de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. is gedeponeerd,
zullen alleen de bepalingen van de laatste van kracht zijn. De tekst van de beursvoorwaarden is
beschikbaar via de website van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A.,
www.vnab.nl
Handels- en economische sancties
1. Uitgesloten is schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond van nationale of
internationale regelgeving niet mag worden gehandeld.
2. Uitgesloten zijn de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere
entiteiten ten aanzien waarvan het verzekeraars ingevolge nationale of internationale
regelgeving niet is toegestaan die belangen te verzekeren.
Elektrische en mechanische ontregeling
Uitgesloten is verlies of schade ten gevolge van mechanische, elektrische of elektronische
ontregeling, tenzij de ontregeling wordt veroorzaakt door een onheil welke onder de G14
“Evenementen-Clausule” (de meest recente, door het verbond van verzekeraars gedeponeerde
versie) is verzekerd.

