***** KOPIE *****

Aansprakelijkheisverzekering voor bedrijven

***** KOPIE *****

Polis
Polisnummer

01025018SUR06001

Aanhangsel

5

Verzekeringnemer

Altena Group B.V.
Keurweg 10
5145 NX Waalwijk

Reden afgifte

Wijziging verzekeringnemer
Prolongatie 01-01-2019 - 01-04-2019

Ingangsdatum
Wijzigingsdatum
Premievervaldatum
Hoofdvervaldatum
Contractvervaldatum
Betalingstermijn
Contractsduur

1-1-2016
1-1-2019
1-4-2019
1-jan
1-1-2020
3 maanden
12 maanden tot 1 januari met stilzwijgende verlenging van 12 maanden doorlopend

Verzekerden

Altena Group B.V.

Verzekerd bedrag

€
€

Verzekerde
hoedanigheid

Eigenaar/exploitant van een onderneming welke zich bezig houdt met onderhoud, reiniging,
renovatie, ontroesting, coating etc. van klimaatbeheerssystemen, koel- en
verwarmingsinstallaties, het daarop/daarin aanbrengen van preventieve beschermlagen,
alsmede het uitvoeren van endoscopisch onderzoek van luchtbehandelingssystemen,
handel in duurzame beschermingssystemen voor bouw, industrie en constructie alsmede
het uitvoeren van asbestsaneringswerkzaamheden en producent van
luchtbehandelingskasten. Tevens eigenaar/exploitant onroerend goed welke in Nederland
gevestigd zijn. Opdrachtgevers zijn in de hoedanigheid van opdrachtgever meeverzekerd.

Dekkingsgebied

Wereld, exclusief U.S.A./Canada, doch voor zakenreizen de gehele wereld.

Eigen risco

€
€

Jaarpremie

10.000.000,00
20.000.000,00

2.500,00
5.000,00
3‰

per aanspraak voor alle rubrieken tezamen
maximaal per verzekeringsjaar voor alle
rubrieken tezamen

per aanspraak ingeval van zaakschade
pergebeurtenis ingeval van letselschade
over de jaaromzet van verzekerde

Geschatte jaaromzet

€

15.750.000,00

Minimumpremie

€

40.000,00

excl. kosten en assurantiebelasting

Voorschotpremie

€

47.250,00

excl. kosten en assurantiebelasting
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Voorwaarden

Nederlandse Beurspolis voor aansprakelijkheid (NBA 2014)

Clausules

Medeverzekerden
Naverrekening
Premieberekening op basis van omzet
Algemene leverings-/werkvoorwaarden
Onderlinge aansprakelijkheid
Off-shore
Sleutelclausule
Handels- en/ of economische sancties
Goed werkgeverschap artikel 7:611 BW
Terrorismedekking(NHT)
Werkmaterieel
Werk- en/of landmateriaal
Deelnemingen, meeverzekerde rechtspersonen
Bezoekers
Tentoonstellingen
Voorrisico

Kostenberekening

van
tot

1-1-2019
1-4-2019

Huidige premie
Nieuwe premie

€

47.250,00

€
4% €
€
21% €

11.812,50
472,50
12,50
2.582,48

€

14.879,98

Premie
Termijntoeslag
Kosten
Assurantiebelasting
Totaal

Datum afgifte

13-12-2018
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Handtekeningenblad behorend bij
Polisnummer

01025018SUR06001

Aanhangsel

5
Voor akkoordbevinding van al hetgeen in het polisblad respectievelijk het
aanhangsel waarin de verzekeringssituatie per wijzigingsdatum is omschreven.

Co-assurantie
Component(en)

Aansprakelijkheid

Rol

Aandeel

Verzekeraar

Leidend

50%

Allianz Nederland Corporate, handelsnaam van Allianz Benelux N.V.

Volgend

50%

HDI Global SE, The Netherlands

Handtekening
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Clausuleblad behorend bij
Polisnummer

01025018SUR06001

Aanhangsel

5

Medeverzekerden
Verzekerd zoals bedoeld in artikel 1.2.2 zijn:
Altena Rental B.V.
Exploitatiemaatschappij Altena B.V.
D. B. Eeuwen Beheer B.V.
G.W. Eeuwen Beheer B.V.
Naverrekening
In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.4.2. van de Algemene voorwaarden hebben verzekeraars het
recht de definitieve premie vast te stellen door de voorlopige premie te verhogen met 50% of met zoveel
meer als hen toekomt op grond van aan hen bekende gegevens.
Premieberekening op basis van de omzet
Indien in deze polis de premie (mede) over de omzet wordt berekend, wordt onder omzet verstaan het
totaalbedrag van in enig verzekeringsjaar aan cliënten en opdrachtgevers in rekening gebrachte
bedragen exclusief BTW.
Algemene leverings-/werkvoorwaarden
1. Verzekerde beschikt over algemene leverings- en/of werkvoorwaarden:
• waarin zijn aansprakelijkheid jegens afnemers of opdrachtgevers wordt beperkt, en
• met de inhoud en het gebruik waarvan verzekeraar(s) uitdrukkelijk heeft ingestemd.
2. Van een voornemen tot wijziging van bedoelde voorwaarden zal verzekerde verzekeraar(s) tijdig
in kennis stellen.
3. Indien de aansprakelijkheid van verzekerde is vergroot doordat:
• de afnemer of opdrachtgever van verzekerde rechtens niet aan de bedoelde voorwaarden is gebonden
omdat de betreffende overeenkomst niet onder die voorwaarden is aangegaan of niet geacht kan
worden onder die voorwaarden te zijn aangegaan, of
• verzekerde in geval van schade verzekeraar(s) meedeelt dat hij een beroep op de bedoelde
voorwaarden niet wenselijk acht,
• zullen verzekeraar(s) de schade behandelen zonder inachtneming van de bedoelde voorwaarden,
echter met toepassing van een eigen risico van € 5.000,00.
• Het eigen risico geldt als extra boven andere eigen risico’s die van toepassing zijn.
Het in deze clausule bepaalde geldt uitsluitend voor overeenkomsten van verzekerde met
anderen dan natuurlijke personen handelend als particulier.
Tevens is hetgeen bepaald in deze clausule niet van toepassing op off-shore werkzaamheden.
Onderlinge aansprakelijkheid
Verzekeraars verlenen geen dekking voor de onderlinge aansprakelijkheid van verzekerden voor
zaakschade. Verzekeraars bieden wel dekking als de aansprakelijkheid voor een dergelijke schade
voortvloeit uit de verhouding werkgever ten opzichte van werknemer en werknemers onder elkaar.
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Inlooprisico meeverzekerd
In tegenstelling tot hetgeen bepaald in de polisvoorwaarden is ook verzekerd de aansprakelijkheid voor
schade die voor de ingangsdatum van deze verzekering en na de in lid 4 van deze clausule vermelde
datum is veroorzaakt, mits:
1. de aanspraak voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld na de ingangsdatum
van deze verzekering en tijdens de geldigheidsduur aan verzekeraars is gemeld
2. de aanspraak voor de ingangsdatum van de verzekering bij verzekeringnemer of de
aansprakelijkgestelde verzekerde niet bekend was en ook niet redelijkerwijs verwacht hoefde te worden
3. de overige voorwaarden van de overeenkomst zich daartegen niet verzetten
4. de aanspraak voortvloeit uit handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden na 01.01.1994
Off-shore
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
Sleutelclausule
De uitsluiting voor opzicht als vermeld in voorwaarden geldt niet voor schade aan sleutel en/of sloten van
cliënten door verlies van sleutels van die cliënten die verzekerde of iemand namens hem voor het
verrichten van de verzekerde bedrijfsactiviteiten zijn toevertrouwd. Voor deze insluiting geldt een
maximum verzekerd bedrag van € 100.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar als onderdeel van de
op het polis blad vermelde verzekerde bedragen.
De in dit artikel omschreven dekking wordt als schade aan zaken aangemerkt, Voorts geld per aanspraak
een eigen risico ad, € 2.500,00.
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
toegestaan die belangen te verzekeren.
Goed Werkgeverschap artikel 7:611 BW
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.5 van de Algemene voorwaarden wordt onder schade
eveneens verstaan de door een ondergeschikte van verzekerde als genoemd in artikel 1.2.1 t/m
1.2.3 van de Algemene voorwaarden geleden schade in verband met een van buiten komend,
plotseling en rechtstreeks inwerkend geweld (hierna te noemen: het ongeval), als gevolg waarvan
door de ondergeschikte zaakschade en/of personenschade wordt geleden en waarvoor de hiervoor
genoemde verzekerde op grond van artikel 7:611 BW een behoorlijke verzekering (of vergoeding ten
behoeve van een dergelijke verzekering) had dienen te verzorgen.
2. Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar genoemde
ondergeschikten een SVI, WEGAM of een vergelijkbare verzekering (hierna te noemen: andere polis)
van kracht is, biedt de onderhavige verzekering - in afwijking van het bepaalde in artikel 3.2 van de
Algemene voorwaarden - eveneens dekking indien de schade is veroorzaakt door of toegebracht met
motorrijtuigen echter met inachtneming van de navolgende aanvullende bepalingen:
2.1 Indien de andere polis geen aansprakelijkheidsverzekering betreft wordt artikel 2.8 van de Algemene
voorwaarden vervangen door de navolgende bepaling: De schadevergoeding onder die andere polis
wordt in mindering gebracht op de schadevergoeding ingevolge de door deze clausule verleende
dekking.
2.2 Uitgesloten blijft echter:
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2.2.1 schade veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, straatraces, snelheidsproeven of -ritten;
2.2.2 schade waarbij de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende
dranken en/of enig bedwelmend, opwekkend middel of geneesmiddel verkeerde, dat hij niet in
staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel door de wet of
overheid is of zou zijn verboden;
2.2.3 schade waarbij de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig
wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan wel de bestuurder de rijbevoegdheid is ontnomen of
onvoorwaardelijk is ontzegd.
2.3 De uitsluitingen als omschreven in lid 2.2.2 en 2.2.3 gelden niet ten aanzien van schade geleden
door ondergeschikten die aantonen dat de daarin genoemde omstandigheden zich buiten hun weten
en tegen hun wil hebben voorgedaan en dat hen daarvan geen enkel verwijt treft.
3. Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar genoemde
ondergeschikten geen andere polis van kracht is, zal hetgeen 14 vermeld staat in artikel 3.2.1 t/m
3.2.6 van de Algemene voorwaarden ten aanzien van de in lid 1 genoemde dekking niet van
toepassing zijn.
4. Een eventueel toepasselijk eigen risico voor zaakschade of personenschade geldt, afhankelijk van
de aard van de in eerste instantie door de ondergeschikte ten gevolge van het ongeval geleden
schade (zaakschade of personenschade), ook met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde schade.
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade, indien het ongeval heeft plaatsgevonden voor 01-01-2016
Terrorismedekking (NHT)
Betreft terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
(NHT). 2003/1048/150503 1.
1. Begripsomschrijvingen
In deze clausule en de daarop berustende bepalingen wordt – voor zover niet anders blijkt – verstaan
onder:
1.1 Terrorisme:
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van een van de zes in
artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een
aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg
waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of
schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij
aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd
en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwezenlijken.
1.2 Kwaadwillige besmetting:
Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht
genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van
hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van
de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken
en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische 11 belangen kunnen
aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch
verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.
1.3 Preventieve maatregelen:
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk
dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar
zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.
1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT):
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij,
waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland
toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel
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1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico‟s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.
1.5 Verzekeringsovereenkomsten:
a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1
onder “staat waar het risico is gelegen” van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op in
Nederland gelegen risico's.
b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met
gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in
Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer
met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met
de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars:
Levens-, natura-, uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van Wet op het financieel toezicht
bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.
2. Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en
binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een
gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:
• terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,
• handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of
preventieve maatregelen,
hierna gezamenlijk aan te duiden als „het terrorismerisico‟, geldt dat de uitkeringsplicht van de
verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering,
is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt
onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met
vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering
reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de
gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet 12 op het financieel toezicht aan
te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering.
2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1
miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en
geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal
mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen.
2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die
betrekking hebben op:
• schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
• gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per
verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze
overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in
artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres
aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen
door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie
staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden
aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand
van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste één op het risicoadres is gelegen. Voor de
toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een
groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen
tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep
behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.
3. Uitkeringsprotocol NHT
3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling
claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is
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de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te
stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële
middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het
geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is
zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te
doen.
3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims,
bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt
gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt.
Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is
bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.
3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van
voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal 13 worden uitgekeerd, kan de
verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover
de verzekeraar aanspraak maken.
De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor
aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van
een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het
terrorismerisico in de zin van deze clausule wordt beschouwd.
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ud, reiniging,

Pagina 9 van 9

