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Artikel 1  Begripsomschrijvingen 
 
1.01 In deze polis wordt verstaan onder: 
1.01.1 Polis: 
 het polisblad, alle aanhangsels en deze algemene voorwaarden, alsmede al hetgeen onderdeel uitmaakt van de 

verzekeringsovereenkomst tussen verzekeringnemer en verzekeraars. 
1.01.2 Verzekeringnemer: 
 degene die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en die de premies en kosten is verschuldigd. 
1.01.3 Verzekerde: 

- degene die als zodanig in de polis c.a. als verzekeringnemer is vermeld; 
- een andere natuurlijke of rechtspersoon dan verzekeringnemer, die aan de verzekeringsovereenkomst een recht kan  

  ontlenen. 
1.01.4 Verzekeraars: 
 zij die gezamenlijk het risico dragen, ieder voor zijn aandeel in het verzekerde bedrag. 
1.01.5 Verzekerde waarden: 
 geld en waardepapieren die verzekerde in verband met de uitoefening van zijn bedrijf in eigendom toebehoren of  
 waarvoor hij aansprakelijk is. 
1.01.6 Geld en waardepapieren: 
 baar geld, bankbiljetten, in chipknip- en chipperautomaten opgeslagen bedragen, certificaten, rechtsgeldig getekende 

cheques, geldige postzegels, geldige spaarzegels uitgegeven door verzekerde zelf of de organisatie waarbij hij is 
aangesloten, geldige boeken-, cd-, theater- en andere cadeaubonnen, geldige strippenkaarten en abonnementen ten 
behoeve van het openbaar vervoer, geldige telefoonkaarten, geldige staats- of krasloten of enig ander verhandelbaar 
geldswaardig papier. 

1.01.7 Kluis: 
 een inbraakwerende kast of kluis die voldoet aan de eisen die voor waardeberging worden gesteld in de meest recente 

publicatie ter zake van het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP)**. In tegenstelling tot deze publicatie dient een 
kluis met een gewicht van minder dan 1.000 kg verankerd te zijn. 

 ** een overzicht van de inbraakwerende safes en kluisdeuren en de bijbehorende dekkingsindicatie is te vinden op  
   www.ncp.nl onder “handboeken en lijsten” 
1.01.8 Bedrijfspand: 
 het in de polis als risicoadres omschreven bedrijfspand van verzekeringnemer. 
1.01.9 Gebeurtenis: 
 een voorval waarvoor de verzekering dekking verleent en waardoor schade is ontstaan; 
 meerdere voorvallen die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien worden als één gebeurtenis 

beschouwd. 
 
 
Artikel 2  Omschrijving van de dekking 
 
2.01 Grondslag van de verzekering   
2.01.1 De door verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekering aan WUTHRICH verstrekte inlichtingen en gedane 

verklaringen -in welke vorm dan ook- vormen de grondslag van deze verzekering en worden geacht daarmee één 
geheel te vormen. 

2.01.2 Indien de inlichtingen en/of verklaringen als bedoeld in 2.01.1 in enig opzicht verkeerd, onvolledig of onwaarachtig 
blijken, alsmede in geval van verzwijging van aan de verzekeringnemer bekende omstandigheden in de zin van 
artikel 251 WvK, resp. het equivalent hiervan in titel 7.17 NBW nadat en voor zover dat toepassing vindt, hebben 
verzekeraars het recht zich op vernietigbaarheid van de overeenkomst te beroepen, dan wel met terugwerkende 
kracht vanaf de ingangsdatum van de verzekering aan verzekeringnemer een premieverhoging op te leggen en/of 
nadere voorwaarden te stellen. 

 
2.02 Risicowijziging 
2.02.1 Indien zich een wijziging voordoet ten aanzien van het transportrisico dan wel het verblijfsrisico, dient 

verzekeringnemer dit binnen 14 dagen na het optreden van een dergelijke wijziging aan WUTHRICH schriftelijk te 
melden.  

2.02.2 Na ontvangst van een melding van een risicowijziging als in 2.02.1 bedoeld, zullen verzekeraars berichten of de 
verzekering ongewijzigd zal worden voortgezet of dat premie en/of voorwaarden zullen worden herzien. Wordt 
hierover geen overeenstemming bereikt, dan zal de verzekering worden beëindigd met inachtneming van een 

http://www.ncp.nl/


opzegtermijn va 30 dagen. 
 
 Indien een in artikelonderdeel 2.03 of 3.05 genoemde gebeurtenis is voorzien van een *, wordt deze toegelicht in de 

na artikel 8 opgenomen “Nadere omschrijvingen”. 
 
2.03 Omvang van de dekking van het verblijfsrisico 
2.03.1 Onder verblijf wordt verstaan het aanwezig zijn van de verzekerde waarden in het bedrijfspand of in het woonhuis 

van verzekerde of de filiaalhouder of de door hen aangewezen vervanger, dan wel in een nachtkluis of een safeloket 
van een bankinstelling, mits en voor zover door verzekerde is voldaan aan de voorwaarden waarop de bankinstelling 
het recht verleent tot gebruik van die nachtkluis of dat safeloket. 

2.03.2 De verzekering dekt het verloren gaan van de verzekerde waarden tot maximaal het in de polis vermelde bedrag per 
gebeurtenis tijdens het verblijf door een hierna vermelde gebeurtenis: 

 - brand*, brandblussing, ontploffing* of directe blikseminslag (derhalve geen overspanning of inductie), ook al is 
   een dergelijke gebeurtenis een gevolg van eigen gebrek; 
 - storm; 
 - luchtverkeer*; 
 - afpersing of diefstal, gepaard gaande met geweld of bedreiging van geweld tegen personen (waaronder te  
  verstaan misbruik van macht of toepassing van het recht van de sterkste); 
 - diefstal uit het bedrijfspand uit de goed afgesloten kluis, na braak aan die kluis of diefstal van die kluis, tot  
  maximaal het bedrag waarvoor de kluis is goedgekeurd, maar nimmer meer dan het verzekerde bedrag, mits en  
  voor zover de diefstal is voorafgegaan door het met geweld verbreken van een afsluiting aan de buitenzijde van het  
  bedrijfspand met het doel zich wederrechtelijk toegang te verschaffen; 
 - diefstal uit het woonhuis van verzekerde of de filiaalhouder of de door hen aangewezen vervanger uit een goed  
  afgesloten kast, na braak aan die kast, mits en voor zover de diefstal is voorafgegaan door het met geweld  
  verbreken van een afsluiting aan de buitenzijde van het woonhuis met het doel zich wederrechtelijk toegang te  
  verschaffen;  
 - diefstal uit de nachtkluis of het safeloket van een bankinstelling. 
 
2.04 Omvang van de dekking van het transportrisico 
2.04.1 Onder transport wordt verstaan het door verzekerde of in zijn opdracht overbrengen van de verzekerde waarden 

binnen Nederland, mits het overbrengen rechtstreeks tussen twee van de volgende plaatsen geschiedt: 
- het bedrijfspand; 
- een bankinstelling of postkantoor; 
- het woonhuis van verzekerde of de filiaalhouder of de door hen aangewezen vervanger; 
- een afnemer of leverancier van de verzekerde. 

2.04.2 De verzekering dekt het verloren gaan van de verzekerde waarden tot maximaal het in de polis vermelde bedrag per  
 gebeurtenis tijdens het transport door onverschillig welke oorzaak. 
2.04.3 De dekking vangt aan zodra degene die de verzekerde waarden vervoert de plaats van in ontvangstneming verlaat en 

eindigt direct na aflevering op de plaats van bestemming.  
 Indien het transport wordt onderbroken, blijft de dekking van kracht voor zover de onderbreking redelijkerwijs is 

vereist en voor zover de verzekerde waarden zich onder onmiddellijk handbereik bevinden van de persoon die met 
het transport is belast. 

2.04.4 De verzekering is van kracht voor alle personen niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 65 jaar, in dienst van  
 verzekeringnemer zijnde, die ingevolge zijn opdracht met het transport van de verzekerde waarden zijn belast. 
 
2.05 Omvang van de dekking van het risico van vals geld 
2.05.1 De verzekering dekt het als betaling in ontvangst nemen van bankbiljetten in kleinere coupures dan € 200, waarvan 

later blijkt dat zij vervalst zijn, tot maximaal het in de polis vermelde bedrag per gebeurtenis, maar nimmer meer dan 
€ 2.500. 

 
2.06 Dekking boven het verzekerde bedrag 
2.06.1 Zo nodig boven het verzekerde bedrag worden na een gebeurtenis vergoed: 

- de bereddingskosten, waaronder te verstaan de kosten van maatregelen die door of namens een verzekerde direct bij  
 of na een gebeurtenis redelijkerwijs worden getroffen om het onmiddellijk dreigend gevaar van verlies van  
 verzekerde waarden te voorkomen of te beperken; 
- het verloren gaan van geld en waardepapieren van personeel en/of cliënten ten gevolge van een gebeurtenis als  
 omschreven in 2.03, zulks tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag; 



- de kosten van vervanging of wijziging van het slot en/of de sleutels van de kluis in het bedrijfspand als gevolg van  
 het door afpersing of diefstal, gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen personen (waaronder te  
 verstaan misbruik van macht of toepassing van het recht van de sterkste), verloren gaan van de sleutel(s) van de  
 kluis, zulks tot een maximum van € 250. 

 
2.07 Andere verzekeringen / samenloop 
2.07.1 Indien blijkt dat de verzekerde waarden ten tijde van een gebeurtenis tevens door één of meer andere verzekeringen 

zijn gedekt en het totaal van de verzekerde bedragen de waarde van de aanwezige of overgebrachte verzekerde 
waarden overtreft, behoeven verzekeraars niet meer te vergoeden dan een evenredig aandeel in verhouding tot alle 
verzekerde bedragen tezamen, zonder dat vermindering of restitutie van premie plaatsvindt. 

2.07.2 Voor alle in de polis vermelde maximum bedragen geldt dat indien blijkt dat de verzekerde waarden ten tijde van een 
gebeurtenis tevens door één of meer andere verzekeringen zijn gedekt, de maximum bedragen naar verhouding van 
de verzekerde bedragen worden verminderd. 

2.07.3 Verzekeraars behoeven geen schade te vergoeden indien en voor zover de betrokken bancaire instelling(en) tot 
schadeloosstelling kan (kunnen) worden aangesproken. 

2.07.4 Verzekerde is ingeval van schade verplicht op verzoek van verzekeraars alle overige hem bekende en ter zake 
relevante verzekeringen op te geven. 

 
 
Artikel 3  Uitsluitingen 
  
3.01 Atoomkernreacties 
3.01.1 Niet verzekerd zijn aanspraken betreffende schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit 

atoomkernreacties, waaronder te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, 
kunstmatige en natuurlijke radio-activiteit, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. 

3.01.2 Deze uitsluiting geldt niet voor: 
 aanspraken betreffende schade veroorzaakt door radio-actieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden 

en gebruikt worden  of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, 
wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid 
afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van 
radio-actieve stoffen en voor zover krachtens de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen of enig verdrag niet een 
derde aansprakelijk is. 

 Onder "kerninstallatie" wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet (Staatsblad 1979-225), alsmede 
een kerninstallatie aan boord van een schip. 

 
3.02 Molest 
3.02.1 Niet verzekerd zijn aanspraken betreffende schade direct of indirect veroorzaakt door molest, waaronder uitsluitend 

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, waaronder mede te verstaan het gewapend optreden van 
militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, Noord 
Atlantische Verdragsorganisatie of West Europese Unie; 

 - 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 handelingen, op verschillende plaatsen zich 

voordoend binnen een staat; 
 - oproer: min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag; 
 - muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht 

tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. 
 Deze nadere omschrijvingen vormen een onderdeel van een tekst die door het Verbond van Verzekeraars in 

Nederland op 2 november 1981 onder nummer 136/1981 is gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements-
rechtbank te 's-Gravenhage. 

 
3.03 Terrorisme 
3.03.1 Niet verzekerd zijn aanspraken op uitkering ter zake van schade direct of indirect verband houdende met terrorisme, 

kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, dan wel handelingen of gedragingen van voorbereiding 



daarvan, zoor zover zij het bedrag overschrijden dat verzekeraars ter zake daarvan ontvangen van de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). 

 Dit artikelonderdeel is nader uitgewerkt in het Clausuleblad terrorismedekking, dat wordt geacht hiermee een geheel 
uit te maken. 

 
3.04 Aardbeving of vulkanische uitbarsting 
3.04.1 Niet verzekerd zijn aanspraken betreffende schade veroorzaakt door aardbeving of vulkanische uitbarsting. 
 Bij schade ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij het woonhuis de 

gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen dat de schade 
niet aan die verschijnselen is toe te schrijven. 

 
3.05 Overstroming 
3.05.1 Niet verzekerd zijn aanspraken betreffende schade veroorzaakt door overstroming ten gevolge van het bezwijken of 

overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers en andere waterkeringen, ongeacht of deze overstroming werd 
veroorzaakt door storm* of (langdurige) neerslag. 

 Met overstroming wordt gelijk gesteld uitstroming van water via scheuren, gaten en andere beschadigingen van/in 
waterkeringen.  

3.05.2 Deze uitsluiting geldt niet voor: 
 brand* of ontploffing* veroorzaakt door overstroming. 
 
3.06 Inbeslagneming 
3.06.1 Onverminderd de in 2.05 omschreven dekking is uitgesloten schade die voortvloeit uit inbeslagneming van de 

verzekerde zaken door een daartoe bevoegd (overheids)orgaan. 
 
3.07 Opzet / nalatigheid / misdrijf 
3.07.1 Niet verzekerd zijn aanspraken betreffende schade:  

- door opzet, ernstige nalatigheid resp. zorgeloosheid van verzekerde of de filiaalhouder; 
- ontstaan door dan wel waarbij betrokken is een door verzekerde of de filiaalhouder ingeschakelde persoon van wie  
 verzekerde of de filiaalhouder bekend was of had moeten zijn dat hij zich eerder hetzij als dader, hetzij als  
 medeplichtige schuldig had gemaakt aan enig vermogensdelict of poging daartoe. 

 
 
Artikel 4  Omschrijving van de schadebehandeling 
 
4.01 Schadeaanmelding 
4.01.1 Zodra verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor verzekeraars tot een verplichting tot schadevergoeding  
 kan leiden, is verzekerde verplicht: 
 -  deze zo spoedig mogelijk aan WUTHRICH te melden; 
 - aan WUTHRICH alle gegevens te verstrekken en alle dienaangaande (ontvangen) stukken aan hen door te zenden; 
 deze gegevens en/of stukken zullen (mede) dienen tot vaststelling van de oorzaak, toedracht en omvang van de  
 schade en het recht op schadevergoeding; 

- uiterlijk binnen 1 week na ontdekking van de schade zich ervan te overtuigen dat het transport overeenkomstig zijn 
 opdracht is geschied; 

 - alles in het werk te stellen om schade te beperken; 
 - zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraars zou kunnen schaden.  
4.01.2 In geval van (een vermoeden van) enig strafbaar feit, is verzekerde verplicht daarvan terstond aangifte te doen bij de 

politie. 
4.01.3 Het recht op schadevergoeding vervalt, indien verzekerde één of meer van de in 4.01.1 en 4.01.2 omschreven 

verplichtingen niet is nagekomen en voor zover daardoor de belangen van verzekeraars zijn geschaad. 
  
4.02 Vaststelling van de schade  
4.02.1 De schade zal: 
 - door bemiddeling van WUTHRICH in onderling overleg tussen verzekeringnemer en verzekeraars worden 

geregeld, of 
 - door een door verzekeraars via WUTHRICH te benoemen onafhankelijke expert worden vastgesteld. 
 Honoraria en kosten van de expert zijn ten volle voor rekening van verzekeraars. 
4.02.2 Partijen zijn verplicht de expert alle medewerking te verlenen die deze voor een juiste taakvervulling nodig oordeelt 



waaronder het ter inzage geven van de polis en het verschaffen van inlichtingen omtrent oorzaak, toedracht en 
omvang van de schade. 

4.02.3 Medewerking aan de in 4.02.1 en 4.02.2 omschreven gang van zaken houdt voor verzekeraars geen verplichting tot 
schadevergoeding in. Een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 e.v. BW kan uitsluitend tot stand 
komen tussen verzekerde en verzekeraars. 

 
4.03 Omvang van de schadevergoeding 
4.03.1 Voor de schadevergoeding wordt uitgegaan van de nominale waarde van de verzekerde waarden ten tijde van de  
 gebeurtenis, dan wel bij gebreke van een nominale waarde van de marktprijs onmiddellijk vóór de gebeurtenis. 
4.03.2 Verzekeraars vergoeden de schade volledig tot maximaal het verzekerde bedrag, ongeacht of de aanwezige waarde 

vóór de gebeurtenis hoger was dan het verzekerde bedrag. 
 
4.04 Overdracht van rechten 
4.04.1 In geval van diefstal van de verzekerde waarden is verzekerde verplicht de (eigendoms)rechten daarvan over te 

(doen) dragen aan verzekeraars of een door hen aan te wijzen partij. 
4.04.2 Komen de verzekerde waarden naderhand in bezit van verzekeraars dan zullen zij de verzekerde waarden op verzoek 

van verzekerde weer aan hem overdragen, tegen teruggave van het daarvoor uitgekeerde bedrag.  
 Indien de gestolen verzekerde waarden zonder tussenkomst van verzekeraars weer in bezit komen van verzekerde, is 

hij verplicht binnen 2 weken WUTHRICH daarvan in kennis te stellen. 
 
4.05 Verlies van recht op uitkering 
4.05.1 Elk recht op schadevergoeding vervalt: 

- indien verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt; 
- indien sprake is van een misdrijf door een directeur, eigenaar of firmant van verzekeringnemer; 
- indien de schade meer dan 3 maanden na het ontstaan ervan is ontdekt; 
- indien de schade meer dan 6 weken na het ontdekken ervan wordt gemeld; 
- indien niet binnen 1 jaar nadat de schadevergoeding definitief door verzekeraars is geweigerd, een rechtsvordering 

is ingesteld; 
- door verloop van de 5-jaarstermijn als in artikel 3:307 BW omschreven. 

 
 
Artikel 5   Premie 
 
5.01 Premiebetaling 
5.01.1 Verzekeringnemer is verplicht premie, kosten en assurantiebelasting bij vooruitbetaling aan WUTHRICH te voldoen 

binnen 30 dagen nadat zij verschuldigd zijn geworden. 
5.01.2 Indien verzekeringnemer het verschuldigde niet tijdig en volledig betaalt of weigert te betalen, wordt -zonder dat een 

nadere ingebrekestelling is vereist- geen dekking verleend voor na de in 5.01.1 bedoelde termijn plaatshebbende 
gebeurtenissen, zulks onverminderd de verplichting het verschuldigde alsnog te betalen. De dekking gaat eerst weer 
in om 12.00 uur op de dag volgend op die waarop het verschuldigde -met inbegrip van de in 5.01.3 bedoelde 
incassokosten- alsnog is ontvangen en aanvaard. Gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan gedurende de periode 
waarin de verzekering geen dekking bood blijven echter van dekking uitgesloten. 

5.01.3 Indien verzekeringnemer weigert premie, kosten en assurantiebelasting te betalen en WUTHRICH tot (buiten-) 
gerechtelijke incasso moet overgaan, dient verzekeringnemer naast het verschuldigde tevens vertragingsrente en 15% 
incassokosten (met een minimum van € 125) over de hoofdsom te voldoen. Iedere betaling zal eerst strekken tot 
vereffening van de vertragingsrente en incassokosten en het restant pas tot vereffening van premie, kosten en 
assurantiebelasting. 

5.01.4 Aangezien WUTHRICH zich tegenover verzekeraars tot betaling van premie, kosten en assurantiebelasting als  
 een eigen schuld heeft verbonden, is WUTHRICH te allen tijde gerechtigd opeisbare premie, kosten en 

assurantiebelasting, zomede de eventueel hierop drukkende vertragingsrente en incassokosten, van zowel de 
onderhavige verzekering als die van andere verzekeringen waarbij dezelfde verzekeringnemer is betrokken te 
verrekenen met hetgeen krachtens de onderhavige verzekering aan schadevergoeding(en) is verschuldigd. 

 
5.02 Premierestitutie 
5.02.1  Verzekeringnemer heeft alleen recht op terugbetaling van pro rata premie en assurantiebelasting: 

- indien hij gebruik maakt van zijn opzeggingsrecht als bedoeld in 6.01.2; 
- ingeval van definitieve opheffing van het bedrijf of beëindiging van de activiteiten van verzekeringnemer als 



bedoeld in 7.03.2. 
5.02.2 Alsdan zal de te restitueren premie worden vastgesteld naar evenredigheid van de onverstreken termijn en onder  
 aftrek van € 5 royementskosten, tenzij de te restitueren premie minder dan € 10 bedraagt. 
 
 
Artikel 6  Wijzigingen 
 
6.01 Wijziging van premie(s) en/of voorwaarden 
6.01.1 Indien verzekeraars premie(s) en/of voorwaarden voor bepaalde groepen verzekeringen van dezelfde soort als deze 

wijzigen, hebben zij het recht premie(s) en/of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan 
te passen en wel op een door hen te bepalen datum. 

6.01.2 Verzekeringnemer wordt van de op grond van dit artikelonderdeel door verzekeraars voorgestelde wijziging van  
 premie(s) en/of voorwaarden tijdig door WUTHRICH in kennis gesteld en wordt geacht hiermee in te stemmen,  
 tenzij hij binnen 30 dagen na de dag waarop hij door WUTHRICH in kennis is gesteld, schriftelijk het tegendeel  
 bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering per de in 6.01.1 bedoelde wijzigingsdatum. 
6.01.3 De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekeringnemer geldt niet indien: 

- de wijziging van premie(s) en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; 
- de wijziging een verlaging van premie(s) bij een gelijkblijvende dekking inhoudt; 
- de wijziging een uitbreiding van de dekking zonder premieverhoging inhoudt. 

 
 
Artikel 7  Looptijd van de verzekering 
 
7.01 Begin en einde van de verzekering 
7.01.1 De verzekering gaat in op de in de polis genoemde ingangsdatum om 12.00 uur en eindigt op de in de polis 

genoemde einddatum eveneens om 12.00 uur. De dekking vangt evenwel niet eerder aan dan het tijdstip waarop de 
verzekering tot stand is gekomen, dan wel waarop een voorlopige dekking is afgegeven. 

 
7.02 Duur van de verzekering 
7.02.1 De verzekering is aangegaan voor een periode als in de polis is omschreven en wordt geacht daarna telkens 

stilzwijgend te zijn voortgezet voor de in de polis genoemde contractsduur. 
 
7.03 Beëindiging van de verzekering 
7.03.1 De verzekering eindigt per contractsvervaldatum door schriftelijke opzegging door verzekeringnemer dan wel 

verzekeraars aan WUTHRICH, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 maanden.  
7.03.2 Een (pro forma) opzegging door verzekeringnemer is slechts van kracht, indien zij tot de contractsvervaldatum van 

de verzekering wordt gehandhaafd en zal, indien zij voor die datum wordt herroepen, geacht worden nimmer te 
hebben plaatsgehad. 

7.03.3 De verzekering eindigt voorts: 
 - indien en zodra verzekeringnemer ophoudt belang te hebben bij de verzekerde waarden en tevens de feitelijke  
  macht hierover verliest (zoals bij eigendomsoverdracht); 
 - bij definitieve opheffing van het bedrijf of beëindiging van de activiteiten van verzekeringnemer;  
 - de verzekering eindigt dan op de dag van opheffing van het bedrijf resp. beëindiging van de activiteiten; 
 - indien en zodra verzekeringnemer een verzoek doet op de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen als bedoeld  
  in Titel III Faillissementswet, surséance van betaling aanvraagt of aangifte doet als bedoeld in artikel 1 
   Faillissementswet, dan wel in staat van faillissement wordt gesteld; 
 - indien verzekeraars gebruik maken van hun in 2.02.2 omschreven recht; 
 - indien verzekeringnemer gebruik maakt van zijn in 6.01.2 omschreven recht; 

 - indien ingeval van schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt; 
  de verzekering eindigt dan met onmiddellijke ingang; 

 - indien verzekeraars binnen 30 dagen nadat zij schadevergoeding hebben verleend of hebben geweigerd dan wel  
  nadat een aanspraak is ingediend, de verzekering hebben opgezegd dan wel verzekeringnemer en verzekeraars  
  geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over maatregelen en/of voorzieningen en/of wijziging van  
  voorwaarden ter beperking van het risico; 
  de verzekering eindigt dan na 14 dagen te rekenen vanaf de dag van verzending van deze opzegging; 

- indien verzekeringnemer binnen 30 dagen nadat verzekeraars schadevergoeding hebben geweigerd de verzekering  
  schriftelijk heeft opgezegd; 



  de verzekering eindigt dan na 14 dagen te rekenen vanaf de dag van verzending van deze opzegging; 
- indien en zodra verzekeraars gedurende de in 5.01.2 bedoelde periode, in welke periode sprake is van wanbetaling, 
 de verzekering opzeggen, zulks onverminderd de verplichting het verschuldigde alsnog te betalen. 

7.03.4 Op degene die de verzekering opzegt, rust het bewijs van tijdige ontvangst van de opzeggingsbrief door 
WUTHRICH.  

7.03.5 Veranderingen in de juridische structuur en/of uitsluitend naamswijzigingen kunnen nimmer leiden tot tussentijdse 
opzegging door verzekeringnemer, evenmin als het deelnemen aan of het overdragen van aandelen in een 
vennootschap of gemeenschappelijk eigendom. 

 
 
Artikel 8  Overige bepalingen 
 
8.01 Handelingen van verzekeraars 
8.01.1 Verzekeraars verbinden zich in geval van co-assurantie de bovenstaande verzekeraar(s) te allen tijde in alles te 

volgen, zonder enige uitzondering of beperking, zowel ten aanzien van verplichte of onverplichte schadevergoe-
dingen, als ten aanzien van interpretatie of wijziging van de voorwaarden. 

8.01.2 Indien gedurende de looptijd van de verzekering een door een verzekeraar geaccepteerd aandeel geheel of 
gedeeltelijk wordt overgesloten naar (een) andere verzekeraar(s), gebeurt dit op dezelfde voorwaarden en volgens 
dezelfde afspraken zoals deze gelden op de dag van de oversluiting. 

 De overnemende verzekeraar(s) doet (doen) hiermede afstand van het recht zich ten aanzien van de oversluiting te 
beroepen op artikel 251 Wetboek van Koophandel (of het equivalent hiervan in titel 7.17 Nieuw Burgerlijk Wetboek, 
nadat en voor zover dat toepassing vindt). Voor zover echter de oorspronkelijk op de verzekering betrokken 
verzekeraars hierop een beroep hebben/hadden, gaat dit recht onverminderd over op de overnemende verzekeraar(s). 

8.01.3 De ondertekening van het polisblad door verzekeraars houdt mede hun waarmerking in van de daaraan gehechte dan 
wel de daarin vermelde voorwaarden. 

 
8.02 Mededelingen / adres 
8.02.1 Alle mededelingen van verzekeraars aan verzekeringnemer of verzekerden geschieden rechtsgeldig aan 

WUTHRICH en worden beschouwd als te zijn gedaan aan verzekeringnemer. 
8.02.2 Mededelingen door WUTHRICH aan verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan het laatste aan WUTHRICH 

opgegeven adres. 
Verzekeringnemer is verplicht WUTHRICH zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn 
adreswijziging. 

8.02.3 Alle mededelingen van verzekeringnemer of verzekerden aan verzekeraars geschieden rechtsgeldig aan 
WUTHRICH en worden beschouwd als te zijn gedaan aan verzekeraars. 

 
8.03 Toepasselijk recht / klachten / geschillen 
8.03.1 Op deze verzekeringsovereenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.  
8.03.2 Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze  
 verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directies van WUTHRICH, Postbus 14092, 3508 SC  

UTRECHT (telefoon 030-2549191) en/of de (bovenstaande) verzekeraar(s).  
8.03.3 Indien het oordeel van WUTHRICH en/of de (bovenstaande) verzekeraar(s) voor verzekerde niet bevredigend is, kan 

hij zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN  DEN HAAG (telefoon 
070-3338999). 

8.03.4 Indien verzekerde geen gebruik wil maken van de in dit artikelonderdeel bedoelde klachtenbehandelings-
mogelijkheden of de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend vindt, kan hij het geschil voorleggen aan de 
bevoegde rechter te Utrecht. 

 
8.04 Persoongegevens 
8.04.1 De bij de aanvraag of wijziging van deze verzekeringsovereenkomst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere 

gegevens worden door WUTHRICH verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekerings-
overeenkomsten en/of financiële diensten, het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de 
voorkoming en bestrijding van fraude, en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het 
relatiebestand. 

8.04.2 Op de verwerking van de in 8.04.1 bedoelde persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens 
Financiële Instellingen’ van toepassing. 



NADERE OMSCHRIJVINGEN 
 
Brand 
Onder brand wordt 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 schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een 
eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. 
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 voor 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. 
De bij deze omschrijving behorende toelichting is door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland op 5 april 1982 
onder nummer 275/82 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd. 
 
Storm 
Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7 of hoger), vastgesteld 
krachtens: 
- waarneming door het KNMI, Meteo Consult of een vergelijkbare instelling; 
- waarneming door betrouwbare getuigen; 
- stormschade aan meerdere gebouwen binnen een kring van 10 kilometer. 
Met schade door storm wordt gelijkgesteld: 
- schade tengevolge van door storm bewogen resp. getroffen zaken; 
- regen-, sneeuw- of hagelschade aan inboedel, voor zover deze schade het gevolg is van stormschade aan de caravan;  
- vermissing van inboedel door dieverij of op enigerlei andere wijze gedurende de storm of de bereddering, doch alleen 

indien de storm schade aan de caravan heeft toegebracht. 
Indien de windsnelheid zich afwisselend boven en onder de 14 meter per seconde beweegt, wordt voor de vaststelling van het 
aantal malen dat het eigen risico van toepassing is de periode vanaf het moment dat de windsnelheid voor het eerst 14 meter 
per seconde is tot het begin van een periode van tenminste 24 achtereenvolgende uren waarbinnen de windsnelheid 10 meter 
per seconde of minder is geweest als één gebeurtenis beschouwd. 
 
Luchtverkeer 
Onder schade door luchtverkeer wordt verstaan 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. 
Met schade door luchtverkeer wordt gelijkgesteld: 
- schade veroorzaakt door een meteoriet, waaronder te verstaan een massa uit de kosmos, die de kampkring is 

binnengekomen en daar in brand is geraakt; 
- schade die ontstaat als gevolg van startende en/of proefdraaiende luchtvaartuigen of het doorbreken van de geluidsbarrière 

door een luchtvaartuig. 
 
 
 
 
 
 
 



Clausuleblad terrorismedekking 
bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen  
In dit clausuleblad 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 64 lid 2 van de Wet 
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 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 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 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 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 Herverzekeringsmaatschappij 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 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 lid 1 sub o van de Wet   
  toezicht verzekeringsbedrijf 1993 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: 
• Schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, en  
• natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, 
die bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. 
 
 
Artikel 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 ter zake van iedere 
bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de 
verzekeraar ter zake 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 toezicht verzekeringsbedrijf 1993 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 ten minste een 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. 
 
 
Artikel 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 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, 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, ter zake van 
een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 
3.1 bedoelde uitkering ter zake tegenover de verzekeraar aanspraak maken.  
 
3.4 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 dit Clausuleblad wordt 
beschouwd. 
____________________________________________________________________________________________________ 
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