Nederlandse Beurspolis voor bouw- en montagewerken

Polis

Polisnummer

01025018SUR08001

Aanhangsel

5

Verzekeringnemer

Altena Group B.V.
Keurweg 10
5145 NX Waalwijk

Reden afgifte

Wijziging tenaamstelling verzekeringnemer
Wijziging verzekerden

Ingangsdatum
Wijzigingsdatum
Betalingstermijn
Premievervaldatum
Hoofdvervaldatum
Contractvervaldatum
Contractsduur

01-01-2016
01-01-2018
3 maanden
01-04-2018
01-01-2019
01-01-2019
12 maanden tot 1 januari met stilzwijgende verlenging van 12
maanden doorlopend

Verzekerden

Altena Group B.V.
Exploitatiemaatschappij Altena B.V.
Altena Rental B.V.
D.B. Euwen Beheer B.V.
G.W. Euwen Beheer B.V.
Global Cooling Systems B.V.

Verzekerde hoedanigheid

Montage-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden op het gebied van
koel-,verwarmings- en klimaatbeheersingsinstallaties,
luchtbehandelingskasten en in de petrochemische industrie, alsmede het
verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Dekkingsgebied

EER en daarbuiten FOS

Maximale werkperiode
Werk/opdracht

12 maand(en)

Onderhoudstermijn

6 maanden op basis van guarantee maintenance (artikel 1.2)

Aanvang risico

Zodra met de verzekerde werkzaamheden een aanvang wordt genomen

Einde risico

A.
B.

Bij oplevering aan de opdrachtgever
Zodra de opdrachtgever het object in gebruik neemt.
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Verzekerde rubrieken

Rubriek
1.
Het werk
2.
Aansprakelijkheid
3.
Eigendommen opdrachtgever
4.
Aannemersmaterieel
5.
Eigendommen bouwdirectie en personeel

Verzekerde bedragen

Rubriek
1. € 2.500.000,00

Eigen risico

Totaal verzekerd bedrag Rubriek 1 zijnde de
maximale aanneemsom per werk inclusief de
vooraf aangemelde meeverzekerde werken
van derden en de door de opdrachtgever
beschikbaar gestelde materialen. (D.V.2.7 en
D.V.2.8). Tevens als maximum voor:
Opruimingskosten(1.3.1): € 250.000,00
Transportdekking(1.3.2):
€ 25.000,00
Bereddingskosten(A.V.9): € 2.500.000,00
Oiverdekking(art. 1.6):
30%
Uitesluiting art. 1.5.d.2.:
Neen

2.

€

n.v.t

3.

€

500.000,00

4.

€

50.000,00

Als maximum te vergoeden bedrag voor
schade aan aannemersmaterieel

5.

€

25.000,00

Als maximum per gebeurtenis te
vergoeden bedrag op eigendommen
bouwdirectie en personeel

Rubriek
1. €
2. €
3. €
4. €
5. €

2.500,00
n.v.t.
2.500,00
2.500,00
250,00

Als maximum per gebeurtenis te
vergoeden bedrag voor de gevolgen van
aansprakelijkheid. Inclusief extra kosten
(2.4.2).
Als maximum per gebeurtenis te
vergoeden bedrag voor schade aan
eigendommen opdrachtgever

per gebeurtenis
n.v.t.
per gebeurtenis
per gebeurtenis
per gebeurtenis

Jaarpremie

1,95‰ over de jaaromzet van verzekerde
Geschatte jaaromzet voor 2015: € 15.000.000,00

Minimumpremie

€

21.937,50

excl. kosten en assurantiebelasting

Voorschotpremie

€

29.250,00

excl. kosten en assurantiebelasting

Voorwaarden

Nederlandse Beurspolis voor Bouw- en montagewerken (NBBM)
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Clausules

Terrorismedekking
Naverrekening
Shell Nederland
Off-shore
Handels- en/ of economische sancties
Coating Clausule(VNAB)
Voormontage-/fabricage
Afmakingscourtage
Asbestclausule
Uitsluiting bestaande vervuiling/besmetting e.d.

Kostenberekening
aanhangsel 5

01-01-2018 – 01-04-2018
Premie

€

0,00

Termijntoeslag 4%
Kosten
Assurantiebelasting 21%

€
€
€

0,00
25,00
5,25

Totaal

€

30,25
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Handtekeningenblad bij
Polisnummer
Aanhangsel

01025018SUR08001
5

Voor akkoordbevinding van al hetgeen in het polisblad respectievelijk het aanhangsel waarin de
verzekeringssituatie per 1 januari 2018 is omschreven.

Rol

Leidend

Aandeel %
oorspronkelijk

Aandeel %
nieuw

Verzekeraar

100 %

Allianz Nederland
Corporate

Handtekening

Pagina 4 van 6

Clausuleblad, behorend bij en deel uitmakend van polis met polisnummer 01025018SUR08001
Terrorisme
Onderdeel van deze polis is het clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. (NHT)
De clausule en toelichting hierop is te downloaden op www.terrorismeverzekerd.nl.
Naverrekening
Deze polis is aangegaan onder de verplichting van verzekeringnemer jaarlijks per premievervaldatum de
door verzekeraars verzochte opgave te verstrekken van die gegevens waarop de premie voor deze polis
is gebaseerd, zijnde de omzet over het afgelopen boekjaar. Indien de premie-vervaldatum niet op
1 januari valt, geldt als jaaromzet de jaaromzet van het voorgaande volledige boekjaar. Blijft
verzekeringnemer in gebreke en door verzekeraars verlangde gegevens niet, niet tijdig of niet volledig
aanlevert, kunnen verzekeraars de premie verhogen met 30%.
Shell Nederland
Het verzekerd bedrag van Rubriek 3 bedraagt € 5.000.000,00 voor werkzaamheden die voortvloeien uit
de overeenkomst met Shell Nederland. Voor de overige werkzaamheden bedraagt het verzekerd bedrag
€ 500.000,00. Schade aan belangen die gedekt zijn onder rubriek 3 en die onder enige andere
verzekering zijn gedekt of gedekt zouden zijn indien rubriek 3 niet zou hebben bestaan, is uitdrukkelijk
van dekking uitgesloten onder deze verzekering. Tevens wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze polis
nimmer een excedent dekking geeft op enige andere verzekering.
Off-shore
Voor off shore werkzaamheden gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
1. Werkzaamheden dienen aangenomen te worden op Nopega voorwaarden
2. De werkzaamheden zijn uitsluitend verzekerd in de Noordzee
3. Werknemers/ondergeschikte van verzekerd moeten gecertificeerd zijn voor off-shore
werkzaamheden.
4. Niets verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade in verband met werkzaamheden die direct van
invloed zijn op het boorproces
5. De werkzaamheden dienen minimaal 14 dagen voor aanvang bij verzekeraars te worden gemeld,
met opgave van periode, beschrijving van het werk, aantal medewerkers en de omzet van de
opdracht.
6. Wanneer verzekeraars het werk niet op de normale polis condities wenst te verzekeren, delen
verzekeraars dit binnen 10 dagen na ontvangst van de melding mee. Verzekeraars zullen dan
aangeven of en zo ja op welke afwijkende condities het werk verzekerd kan worden.
Handels- en/ of economische sancties
Uitgesloten is schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond van nationale of internationale
regelgeving niet mag worden gehandeld.
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.
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Coating-clausule
Van deze verzekering is uitgesloten schade aan in het kader van het werk aangebrachte coatings,
verven, lakken, vernissen en dergelijke (beschermende) deklagen, inclusief de hiermee behandelde
oppervlakken, als gevolg van:
eigen gebrek van deze coatings, verven, lakken, vernissen en dergelijke beschermende deklagen of
onvoldoende hechting; slijtage, corrosie of inwerking van agressieve stoffen waartegen het behandelde
oppervlakbestand dient te zijn; onvoldoende of onzorgvuldige (be-)verwerking, voor (na-)behandeling of
bescherming.
Voormontage-/fabricage
De ten behoeve van werken aan te wenden componenten zijn binnen de bedrijfsgebouwen en
terreinen van de verzekeringsnemer binnen op het polisblad omschreven dekkingsgebied tijdens de
uitvoering van werkzaamheden aan die componenten gedekt. Per gebeurtenis wordt niet meer
vergoed dan € 1.000.000,00.
Schade die onder enig andere verzekering is gedekt indien de onderhavige verzekering biedt zou
hebben bestaan, is uitdrukkelijk van deze dekking uitgesloten
Afmakingscourtage
Deze verzekering dekt boven de verzekerde som mede 1 % afmakingscourtage. Hieronder wordt
verstaan het bedrag dat bij de schade-uitkering door de makelaar aan verzekerde in rekening wordt
gebracht.
Asbestclausule
Uitgesloten is schade of verlies door het vrijkomen van, respectievelijk verontreiniging door asbest e.o.
asbesthoudende zaken.
Uitsluiting bestaande vervuiling/besmetting e.d.
Uitdrukkelijk wordt bepaald dat bestaande vervuiling/besmettingen e.d. evenals de gevolgschade hiervan
uitgesloten zijn van dekking.
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