Aanvullende voorwaarden - NBA 2007 AV
Altijd van toepassing en is behorend/aanvullend op de voorwaarden NBA 2007

3.1.3 Schade die door een brandverzekeraar is vergoed
Tevens is de aanspraak gedekt indien een brandverzekeraar die de schade

2.1.1 Omvang van de dekking

vergoedt zich niet verbonden heeft aan de Bedrijfsregeling Brandregres 2000.
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Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

verzekerden, ook - indien verzekerden de wens tot schadevergoeding te

2.

kennen geven - indien er bij verzekerden geen schuld aanwezig is, dan

In afwijking van hetgeen in dit artikel is bepaald, zijn medegedekt aanspraken op
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werkzaamheden door verzekerde zijn aangenomen en uitgevoerd;

In deze regeling worden onder "bezoekers" verstaan deelnemers aan door



materialen,

of ten behoeve van verzekerden georganiseerde ontvangsten zoals bijv.
excursies, open dagen, bezichtigingen, bedrijfsbezoeken en dergelijke,
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zaken aan verzekerden zijn geleverd of - al dan niet tegen betaling - ter

die afnemers handelen.



verzekerden deelnemen aan tentoonstellingen, beurzen, e.d.

Deze dekking geldt niet voor bezoekers van horeca, musea, theaters en
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beschikking zijn gesteld;

alsmede bezoekende afnemers van verzekerden en degenen die namens

3.

materieel,

verzekerden - al dan niet tegen betaling - ter beschikking zijn gesteld;

De schaderegeling is onderworpen aan het Nederlandse recht ter zake de



vergunningen en/of concessies aan verzekerden zijn verleend tot het op

wettelijke verplichting tot schadevergoeding in geval van letsel of
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overlijden (BW Boek 6 artikel 95-110).

werkzaamheden, het verlenen van diensten, e.d.
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Aan deze clausule kunnen geen rechten worden ontleend indien
verzekerden, de getroffen bezoeker(s) en/of de rechtverkrijgende en/of

3.11

rechtsopvolgers van de getroffen bezoeker(s) nalaten of weigeren om op

Uitsluiting seksuele gedragingen

In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in artikel 3 is niet verzekerd de

verzoek van de verzekeraar hun rechten tegen mogelijke aansprakelijke

aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of

derden aan de verzekeraar over te dragen.

voortvloeiende uit:

De dekking voor deze uitbreiding is maximaal € 100.000,- per aanspraak

1.

seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook;

en per verzekeringsjaar.

2.

gedragingen die hierboven genoemd worden, gepleegd in groepsverband,
ook ingeval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.

2.6

Voorrisico

In afwijking van dit artikel is het voorrisico meeverzekerd tot maximaal 10 jaar
voor de ingangsdatum van deze verzekering.

5.4.2 Naverrekening
Verzekeraar zal bij niet of niet tijdig ontvangst van de gevraagde gegevens een
naverrekeningspremie in rekening brengen van 30% van de laatste gehanteerde

2.8.2 Samenloop

jaarpremie.

De verzekeraar zal wel het bedrag aan eigen risico vergoeden, voor zover het
eigen risico elders het bedrag van € 10.000,- te boven gaat. Alleen het deel

19.1

Aanvullende uitsluiting

boven deze € 10.000,- zal door de verzekeraar vergoed worden.

In tegenstelling tot deze uitsluiting verleent verzekeraar wel dekking voor
werkgeversaansprakelijkheid als blijkt dat op het moment van handelen of

3.1

Opzicht

nalaten verzekeringnemer niet voldaan heeft aan:

In afwijking van de uitsluiting in dit artikel bieden wij wel dekking voor de



Evaluatie (RI&E) of deze ontbrak, en/of;

aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt tijdens de periode dat een
verzekerde of iemand voor hem deze zaken bewerkt, behandelt, repareert of



van het verzekerd bedrag. Er is een eigen risico per aanspraak van toepassing

de maatregelen in het Plan van Aanpak (PvA) niet, niet tijdig of
onvoldoende waren uitgevoerd.

daarmee samenhangend vervoer. Wij vergoeden maximaal € 50.000,- per
aanspraak met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar als onderdeel

de in de Arbeidsomstandighedenwet verplichte Risico-Inventarisatie en -

Voor deze uitbreiding van de dekking geldt wel een eigen risico van € 10.000,per aanspraak.

van 10% van het schadebedrag met een minimum van € 250,Wanneer het eigen risico van toepassing is, zijn de in artikel 4.1 van de
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade:


polisvoorwaarden vermelde verplichtingen nadrukkelijk ook van kracht als het

aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder

schadebedrag beneden het eigen risico valt.

zich heeft;


door diefstal, verduistering, vermissing of verlies;



aan motorrijtuigen, werkmaterieel, (sta-)caravans en (lucht-)vaartuigen die

Terrorismedekking
Het

u of iemand namens u onder zich heeft;


aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit
hoofde van een huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of
vruchtgebruik (inclusief het recht van gebruik en bewoning).

“Clausuleblad

terrorismedekking

bij

de

Nederlandse

Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)” is van
toepassing. Dit clausuleblad Terrorismedekking, het Protocol afwikkeling Claims
en nadere toelichting kunt u raadplegen en downloaden via de website van het
NHT, www.terrorismeverzekerd.nl. Uiteraard kunt u deze ook opvragen bij Thoma
Assuradeuren B.V.
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