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ARTIKEL 1 
ALGEMENE INFORMATIE 

 

 
ARTIKEL 1.1 
definitie 
verzekerings- 
overeenkomst 

Deze overeenkomst van verzekering beantwoordt – tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn 
overeengekomen – aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk 
Wetboek, indien en voor zover de door verzekerde of een werknemer geleden schade op 
vergoeding waarvan jegens verzekeraars of WUTHRICH respectievelijk een verzekerde aanspraak 
wordt gemaakt, het gevolg is van een verkeersongeval waarvan voor partijen ten tijde van het 
sluiten dan wel wijzigen van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde 
respectievelijk de werknemer schade was ontstaan dan wel naar de normale loop der 
omstandigheden zou ontstaan. 

 
ARTIKEL 1.2 
rangorde van 
voorwaarden 

Op de verzekering zijn deze algemene voorwaarden van toepassing in combinatie met eventueel 
eveneens in de polis van toepassing verklaarde bijzondere voorwaarden en/of clausules en/of 
overige bepalingen. 
Indien de bijzondere voorwaarden bepalingen bevatten die ter zake van eenzelfde onderwerp 
afwijken van de regeling in deze algemene voorwaarden en daarmee onverenigbaar zijn, gaan de 
bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor. Het polisblad inclusief eventuele clausules en/of 
overige bepalingen gaat voor op deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden. 
De opschriften boven artikelen en/of clausules kunnen de inhoud daarvan wijzigen noch 
beïnvloeden. 

 
ARTIKEL 1.3 
grondslag van de 
verzekering 

De door of namens verzekeringnemer aan verzekeraars en/of WUTHRICH verstrekte inlichtingen en 
gegeven verklaringen – in welke vorm dan ook – vormen de grondslag van deze verzekering en 
worden geacht daarmee één geheel te vormen. 

 
ARTIKEL 1.4 
mededelingsplicht 
verzekeringnemer 

Verzekeringnemer is verplicht voor het sluiten van de verzekering aan verzekeraars en/of 
WUTHRICH alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet of 
behoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing. Indien niet of 
niet volledig aan de mededelingsplicht is voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering 
wordt beperkt of zelfs vervalt.  
Indien met opzet tot het misleiden van verzekeraars en/of WUTHRICH is gehandeld of deze bij 
kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zouden hebben gesloten, hebben 
zij tevens het recht de verzekering te beëindigen. 

 
ARTIKEL 1.5 
vastlegging 
gegevens 

De gegevens die in de polis staan vermeld worden geacht van verzekeringnemer afkomstig te zijn. 
Mededelingen en toezeggingen door verzekeraars en/of WUTHRICH aan verzekerde zijn alleen 
bindend indien zij schriftelijk door hen zijn bevestigd. 

 
ARTIKEL 1.6 
verwerking 
persoonsgegevens 

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering worden persoonsgegevens en eventuele andere 
gegevens gevraagd. Deze gegevens worden door verzekeraars en/of WUTHRICH verwerkt: 
• ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of andere 

financiële diensten respectievelijk marketingactiviteiten 
• ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen  
• voor statistische analyse 
• om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens 
Financiële Instellingen’ van toepassing. In deze gedragscode worden de rechten en plichten van 
partijen bij de gegevensverstrekking weergegeven. Zowel de volledige tekst als een consumenten-
brochure van de gedragscode kan worden geraadpleegd via de website van het Verbond van 
Verzekeraars, www.verzekeraars.nl of worden opgevraagd bij het informatiecentrum van het 
Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL  DEN HAAG, telefoon 070-3338777. 
In verband met een verantwoord acceptatie- respectievelijk schaderegelingsbeleid kunnen 
verzekeraars en/of WUTHRICH persoongegevens raadplegen en/of laten opnemen bij de Stichting 
Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS). Op de 
registratie van al deze gegevens is het privacyreglement van de Stichting CIS van toepassing. De 
volledige tekst van dit reglement kan worden geraadpleegd via de website van de Stichting CIS, 
www.stichtingcis.nl. 

 
ARTIKEL 1.7 
verzekeraars die 
optreden als 
risicodrager 

De verzekering is afgesloten voor rekening en risico van een of meer in Nederland gevestigde 
verzekeraars, die als aanbieder van schadeverzekeringen staan geregistreerd bij de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) en een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank NV (DNB) om het 
schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen. Zij staan op het polisblad vermeld en worden bij de 
uitvoering van de verzekeringsovereenkomst vertegenwoordigd door hun gevolmachtigde 
WUTHRICH. 

 
ARTIKEL 1.8 
adres en 
kennisgevingen 
 

Verzekeringnemer is verplicht wijziging in zijn (tele)communicatieadres direct, doch uiterlijk binnen 
1 maand nadat de wijziging is ingegaan, aan WUTHRICH mede te delen. 
Alle schriftelijke mededelingen van verzekeraars en/of WUTHRICH aan verzekeringnemer 
geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij WUTHRICH bekende (tele)communicatieadres of aan 
het adres van de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering loopt.  
Kennisgevingen van verzekeringnemer aan verzekeraars kunnen worden gedaan aan WUTHRICH. 

 
 
 

http://www.verzekeraars.nl/
http://www.stichtingcis.nl/


 
ARTIKEL 1.9 
looptijd van de 
verzekering 

 
De verzekering is vanaf de op het polisblad vermelde ingangsdatum van kracht tot de eveneens 
vermelde contractvervaldatum. 
De looptijd wordt daarna geacht telkens stilzwijgend te zijn verlengd voor de op het polisblad 
aangegeven contractduur, tenzij de verzekering ten minste 2 maanden voor de contract-
vervaldatum door verzekeraars of WUTHRICH dan wel verzekeringnemer schriftelijk is beëindigd. 
Het tijdstip waarop de verzekering respectievelijk dekking een aanvang neemt is 00.00 uur. De 
dekking vangt echter niet eerder aan dan het tijdstip waarop de verzekering tot stand komt dan 
wel waarop voorlopige dekking is afgegeven. 

 
ARTIKEL 1.10 
samenloop met 
andere 
verzekeringen 
 

Indien blijkt dat aanspraak op polisdekking op enige andere verzekering, al dan niet van oudere 
datum, gemaakt kan worden of gemaakt zou kunnen worden als deze verzekering niet zou hebben 
bestaan, geldt deze verzekering – in afwijking van het bepaalde in artikel 7:961 lid 1 Burgerlijk 
Wetboek – slechts als aanvulling op die andere verzekering en wel voor het verschil in verzekerd 
bedrag of het verschil in verzekeringsvoorwaarden. Een eigen risico op die andere verzekering 
komt niet voor vergoeding in aanmerking. 

 
ARTIKEL 1.11 
klachtenbehandeling 

Klachten en geschillen naar aanleiding van de verzekering kunnen worden voorgelegd aan de 
directie van WUTHRICH of de (bovenstaande) verzekeraar. 
Wanneer het oordeel van WUTHRICH of de (bovenstaande) verzekeraar voor verzekerde niet 
bevredigend is of als geen overeenstemming kan worden bereikt kan hij zich wenden tot het 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG  DEN HAAG, telefoon 
0900-fklacht oftewel 0900-3552248. De klachtenprocedure kan worden geraadpleegd via de 
website van de KiFiD, www.kifid.nl. 
Wanneer verzekerde geen gebruik kan of wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden 
of de behandeling of uitkomst hiervan onbevredigend vindt, kan hij het geschil voorleggen aan de 
bevoegde rechter. 

 
ARTIKEL 1.12 
toepasselijk recht en 
bevoegde rechter 

Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen betreffende deze verzekering zijn onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde 
rechter te Utrecht. 

 
 
 
ARTIKEL 2 
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

 

 
polis Het polisblad, eventuele polisvervolgbladen en/of aanhangsels, alsmede al hetgeen deel uitmaakt 

van deze verzekering. 
 
verzekeringnemer De natuurlijke of rechtspersoon die de verzekering is aangegaan en als zodanig op het polisblad is 

vermeld. 
 
verzekerde De verzekeringnemer en/of andere natuurlijke of rechtspersonen die als zodanig op het polisblad 

zijn vermeld. 
 
premie Premie, kosten en assurantiebelasting, alsmede de verschuldigd geworden incassokosten en 

wettelijke rente. 
 
werknemer Degene die bij verzekerde in dienstbetrekking werkzaam is of een daarmee gelijkgestelde 

arbeidsverhouding met verzekerde heeft, mits deze als zodanig bij de Belastingdienst is 
aangemeld. 
Met een werknemer worden gelijkgesteld de stagiair, uitzendkracht en ingeleende arbeidskracht 
oftewel de zogenaamde flexwerker als bedoeld in artikel 7:658 lid 4 Burgerlijk Wetboek. 
Een directeur-grootaandeelhouder kan eveneens als werknemer in de zin van de verzekering 
worden aangemerkt indien deze aantoonbaar ter verzekering is opgegeven én wordt meegeteld in 
de periodieke opgave ten behoeve van de naverrekening als bedoeld in artikel 6.8. 

 
bestuurder Een werknemer als daadwerkelijk bestuurder van een motorrijtuig, waaronder mede wordt 

begrepen het in-, op- of uitstappen of het in de onmiddellijke omgeving van het motorrijtuig 
verblijven gedurende het onderweg bijvullen met brandstof respectievelijk verrichten van een 
noodreparatie. 

 
motorrijtuig Het door een bestuurder bestuurde motorrijtuig dat bij een verkeersongeval is betrokken. 

Voor de toepassing van de verzekering worden onder motorrijtuig verstaan alle kentekenplichtige 
motorrijtuigen, alsmede land(bouw)materieel en alle overige rij- en voertuigen in de zin van 
artikel 1 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.  

 
verkeersongeval Een tijdens het deelnemen aan het verkeer onvoorzien, plotseling, onverwacht van buitenaf op het 

lichaam van de werknemer inwerkend geweld, waaruit rechtstreeks en zonder medewerking van 
andere oorzaken schade ontstaat. 

 
schade • Personenschade, zijnde geneeskundig vast te stellen letsel of aantasting van de gezondheid 

van de werknemer, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, met inbegrip van de daaruit 
rechtstreeks voortvloeiende gevolgschade. 

 

http://www.kifid.nl/


 
• Zaakschade, zijnde beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van de werknemer – met  

uitzondering van geld en geldswaarden – die behoren tot diens normale particuliere  
huishouding, met inbegrip van de daaruit rechtstreeks voortvloeiende gevolgschade. 

Onder personen- of zaakschade wordt niet verstaan: 
de door de werknemer gemaakte kosten van maatregelen ter voorkoming van schade als bedoeld 
in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de 
daaruit voortvloeiende schade, tenzij het kosten betreffen die voortvloeien uit maatregelen die 
redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigende gevaar van schade af te wenden. 

 
 
 
ARTIKEL 3 
OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 

 

 
ARTIKEL 3.1 
omvang van de 
dekking 

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerde volgens artikel 7:611 dan wel 7:658 
Burgerlijk Wetboek voor de niet elders verzekerde schade die de werknemer lijdt als gevolg van 
een verkeersongeval dat: 

A. hem als bestuurder is overkomen in de uitoefening van zijn werkzaamheden ten behoeve 
van verzekerde 

B. hem als bestuurder is overkomen tijdens woon-werkverkeer, zijnde het direct aan de 
werkzaamheden ten behoeve van verzekerde voorafgaande/aansluitende, rechtstreekse 
vervoer via de meest gangbare route voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is van/naar de 
woonplaats van de werknemer naar/van de locatie waar de werkzaamheden 
worden/werden verricht zonder dat er onderweg in opdracht van verzekerde 
werkzaamheden worden verricht 

C. hem tijdens het als fietser, voetganger of passagier van een trein, tram of bus deelnemen 
aan het verkeer is overkomen in de uitoefening van zijn werkzaamheden ten behoeve van 
verzekerde. 

De aansprakelijkheid voor zaakschade is uitsluitend verzekerd indien de werknemer als gevolg van 
het verkeersongeval tevens personenschade lijdt. 
Voor zover het motorrijtuig dat bij het verkeersongeval is betrokken volgens de gegevens van de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer in eigendom toebehoort aan de bestuurder daarvan en ten 
gevolge van het verkeersongeval eveneens schade heeft opgelopen, dekt de verzekering tevens 
hetzij de niet verzekerde cascoschade aan het motorrijtuig, hetzij het casco eigen risico en het 
verlies van de bonus of no-claimkorting op basis van maximaal 2 jaar opgebouwde bonus of 
no-claimkorting, een en ander met inachtneming van een eigen risico van € 500. 

 
ARTIKEL 3.2 
geen inloop, wel 
uitloop 

De verzekering geldt uitsluitend voor verkeersongevallen die hebben plaatsgevonden tijdens de 
looptijd van de verzekering. 
Beëindiging van de verzekering – anders dan wegens faillissement of betalingsonmacht – heeft 
geen invloed op de rechten die aan de verzekering kunnen worden ontleend.  

 
ARTIKEL 3.3 
verzekerd bedrag 

De verzekering biedt voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het op het polisblad vermelde 
verzekerde bedrag per verkeersongeval dekking voor de schade die de werknemer lijdt.  
Zo nodig boven het verzekerde bedrag, echter tezamen tot maximaal het in de polis vermelde 
verzekerde bedrag per verkeersongeval, worden vergoed:  
• de kosten van met goedvinden of op verlangen van verzekeraars of WUTHRICH verleende 

rechtsbijstand en/of gevoerde procedures tegen al dan niet gegronde aanspraken, zulks met 
inbegrip van de proceskosten tot betaling waarvan verzekerde mocht worden veroordeeld, 
doch met uitsluiting van geldboetes waartoe verzekerde mocht worden veroordeeld 
respectievelijk bedragen die verzekerde betaalt om strafvervolging te voorkomen 
respectievelijk de met een strafproces samenhangende gerechtskosten en/of kosten van 
rechtsbijstand 

• de bereddingskosten, zijnde de kosten en op geld waardeerbare opofferingen verbonden aan 
de maatregelen die tijdens de looptijd van de verzekering door of namens verzekerde worden 
getroffen en redelijkerwijs zijn geboden om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade, 
waarvoor – indien gevallen – verzekerde aansprakelijk zou zijn en de verzekering dekking 
biedt, af te wenden of om die schade te beperken 

• de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom. 
De hiervoor bedoelde kosten van rechtsbijstand dan wel bereddingskosten zullen bij een aanspraak 
of dreigende schade die het verzekerde bedrag te boven gaat worden vergoed in de verhouding 
van het verzekerde bedrag tot het gevorderde bedrag of het bedrag van de dreigende schade. 

 
ARTIKEL 3.4 
geldigheidsgebied 

De verzekering is van kracht voor verkeersongevallen die hebben plaatsgevonden in Europa, met 
inbegrip van Madeira, de Canarische Eilanden, de Azoren, alsmede de niet-Europese landen aan de 
Middellandse Zee. 
Indien voor het motorrijtuig door de verzekeraar daarvan een Internationaal Motorrijtuig-
verzekeringsbewijs (zogenaamde groene kaart) is afgegeven, omvat het geldigheidsgebied alle 
daarop vermelde landen. 

 
 
 
 
 



 
ARTIKEL 4 
UITSLUITINGEN EN BIJZONDERE INSLUITINGEN 

 

 
ARTIKEL 4.1 
molest 

Niet verzekerd zijn aanspraken op uitkering ter zake van schade veroorzaakt door of ontstaan uit 
molest, waaronder te verstaan: 
• gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans 

de een de ander, met gebruik 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, 

of ontstaan door of bij juiste of onjuiste uitvoering van een last of vordering van enige militaire 
macht gedurende enige hiervoor bedoelde toestand of handeling. 

 
ARTIKEL 4.2 
atoomkernreacties 

Niet verzekerd zijn aanspraken op uitkering ter zake van schade veroorzaakt door of ontstaan uit 
atoomkernreacties, waaronder te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals 
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit, onverschillig hoe de reactie is 
ontstaan. 
Deze uitsluiting geldt niet voor: 
aanspraken betreffende een verkeersongeval veroorzaakt door radioactieve 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 radioactieve 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. 

 
ARTIKEL 4.3 
terrorisme 

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, voor 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 
deel uit te maken van deze voorwaarden. 

 
ARTIKEL 4.4 
opzet en/of misdrijf 

Niet verzekerd zijn aanspraken op uitkering ter zake van schade die is veroorzaakt door opzet of 
met goedvinden van verzekerde respectievelijk bij het door de werknemer plegen van of 
deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe. 

 
ARTIKEL 4.5 
alcohol en/of  
bedwelmende, 
opwekkende 
middelen  

Niet verzekerd zijn aanspraken betreffende schade veroorzaakt terwijl de werknemer: 
• onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank en/of enig bedwelmend of opwekkend 

middel verkeert, dat hij geacht moet worden niet in staat en/of bevoegd te zijn behoorlijk aan 
verkeer deel te nemen 

• het motorrijtuig bestuurde na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het 
alcoholgehalte van zijn bloed hoger blijkt te zijn geweest dan 1 milligram alcohol per milliliter 
bloed respectievelijk dat het alcoholgehalte van zijn adem hoger blijkt te zijn geweest dan 
440 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht 

• bij verdenking dat hij heeft gehandeld in strijd met artikel 8 Wegenverkeerswet heeft 
geweigerd zich te onderwerpen aan een blaastest of een bloedonderzoek dan wel enig ander 
onderzoek ter vaststelling van het in dit wetsartikel bedoelde gehalte of gebruik. 

Deze uitsluiting geldt niet indien: 
• verzekerde aantoont dat de hier bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn 

wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft. 
 
ARTIKEL 4.6 
onbevoegd gebruik 

Niet verzekerd zijn aanspraken betreffende schade veroorzaakt terwijl de bestuurder: 
• niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig – al dan niet in combinatie met een 

daaraan gekoppeld object – wettelijk voorgeschreven rijbewijs dan wel niet voldoet aan andere 
door of krachtens de wet gestelde bepalingen ter zake van de bevoegdheid tot het besturen 
van het motorrijtuig 

• de rijbevoegdheid ingevolge een onherroepelijk rechterlijk vonnis is ontzegd. 
Deze uitsluiting geldt niet indien: 
• de geldigheidsduur van het rijbewijs niet langer dan 1 jaar is verstreken, voor zover dit het 

gevolg is van een onopzettelijk nalaten van de bestuurder om het rijbewijs te laten verlengen 
• de bestuurder minder dan 3 maanden tevoren is geslaagd voor het rijvaardigheidsexamen,  



 
maar hem het vereiste rijbewijs nog niet is verstrekt 

• verzekerde aantoont dat de hier bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn 
wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft. 

 
ARTIKEL 4.7 
ander gebruik 

Niet verzekerd zijn aanspraken betreffende schade veroorzaakt tijdens: 
• gebruik van het motorrijtuig voor een ander doel dan wettelijk toegestaan 
• het voorbereiden van en/of het deelnemen aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheids-

ritten, -proeven, -cursussen of -wedstrijden 
• het rijden op een circuit, op een slipbaan of op een speciaal hiervoor geschikt gemaakt tracé 
• gebruik van het motorrijtuig voor verhuur, leasing of bedrijfsmatig vervoer van personen en/of 

zaken tegen betaling. 
Deze uitsluiting geldt niet indien: 
• het verkeersongeval heeft plaatsgevonden tijdens carpooling of soortgelijk niet beroeps- of 

bedrijfsmatig vervoer van personen tegen een vergoeding die is bedoeld als een 
tegemoetkoming in de gemaakte kosten 

• verzekerde aantoont dat de hier bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn 
wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft. 

 
 
 
ARTIKEL 5 
SCHADE 

 

 
ARTIKEL 5.1 
schademeldingsplicht 

Zodra verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een verkeersongeval waaruit voor 
verzekeraars of WUTHRICH een verplichting tot uitkering zou kunnen voortvloeien, is hij verplicht 
dat verkeersongeval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan WUTHRICH te melden. 

 
ARTIKEL 5.2 
schade-
informatieplicht 

Verzekerde is verplicht binnen een redelijke termijn aan verzekeraars en/of WUTHRICH 
respectievelijk de door hen in geschakelde deskundige(n) alle inlichtingen en bescheiden te 
verschaffen die van belang (kunnen) zijn om de uitkeringsplicht van verzekeraars of WUTHRICH te  
beoordelen, zoals maar niet beperkt tot: 
• het op verzoek overleggen van een schriftelijke en ondertekende verklaring over de oorzaak,  

toedracht en omvang van de schade 
• het verstrekken van een opgave van alle andere verzekeringen die betrekking hebben of 

zouden kunnen hebben op het verzekerde risico respectievelijk verkeersongeval 
• het onmiddellijk (en onbeantwoord) ter informatie doorsturen van alle stukken, waaronder 

begrepen aansprakelijkstellingen en dagvaardingen. 
 
ARTIKEL 5.3 
medewerkingsplicht 

Verzekerde is verplicht zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van 
verzekeraars of WUTHRICH zou kunnen benadelen, zoals maar niet beperkt tot: 
• het stipt opvolgen van de aanwijzingen van of namens verzekeraars of WUTHRICH 
• het doen van aangifte bij de politie in geval van enig strafbaar feit 
• het zich onthouden van een toezegging, verklaring of handeling waaruit erkenning van 

aansprakelijkheid kan worden afgeleid 
• het aan verzekeraars of WUTHRICH overdragen van alle rechten die hij met betrekking tot de 

schade op een derde mocht hebben, zonodig door het ondertekenen van een akte. 
Dit betekent voorts de plicht om bij de verwezenlijking van een verkeersongeval waarvoor de 
verzekering dekking biedt, of het ophanden zijn daarvan, binnen redelijke grenzen onmiddellijk alle 
maatregelen te nemen die tot voorkoming of vermindering van schade kunnen leiden. 

 
ARTIKEL 5.4 
sanctie bij niet 
nakomen 
verplichtingen 

Aan de verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekerde een of meer van de 
hierboven genoemde verplichtingen respectievelijk een op hem rustende verplichting 
voortvloeiende uit de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen niet is nagekomen en 
daardoor de belangen van verzekeraars en/of WUTHRICH heeft benadeeld, tenzij verzekerde kan 
aantonen dat hem daarover rechtens geen enkel verwijt valt te maken. 

 
ARTIKEL 5.5 
sanctie bij opzet tot 
misleiding 

Elk recht op uitkering komt te vervallen indien verzekerde de schademeldings- en/of schade-
informatieverplichting niet is nagekomen met de opzet verzekeraars en/of WUTHRICH te misleiden, 
tenzij deze misleiding de sanctie niet rechtvaardigt. 

 
ARTIKEL 5.6 
schaderegeling 

Verzekeraars en/of WUTHRICH belasten zich met de regeling en de vaststelling van de ten laste 
van de verzekering komende schade, met het eventueel treffen van minnelijke regelingen ter zake, 
alsmede met het voeren van verweer. Zij hebben steeds het recht om een werknemer rechtstreeks 
schadeloos te stellen. 
Indien verzekerde door een werknemer in rechte wordt aangesproken tot vergoeding van schade, 
dient hij de feitelijke leiding van het proces over te laten aan verzekeraars of WUTHRICH. Door 
verzekeraars of WUTHRICH zal eveneens worden beslist omtrent de eventuele verdediging van 
verzekerde in verband met een tegen hem ingestelde strafvordering.  
Bestaat de schadevergoeding uit periodieke uitkeringen en is de contante waarde daarvan met 
inachtneming van andere uitkeringen hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de 
hoogte van die uitkeringen naar evenredigheid verminderd. 
Verzekeraars zullen bij de in dit artikel bedoelde handelingen de belangen van verzekerde in het 
oog houden en bij een aanspraak die het verzekerde bedrag overschrijdt alle beslissingen in 
overleg met verzekeringnemer nemen. 



 
 
 
ARTIKEL 5.7 
verjaring 

 
Het recht op uitkering respectievelijk het verlenen van dekking verjaart 3 jaren na het moment 
waarop verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van een verkeersongeval waaruit voor 
verzekeraars of WUTHRICH een verplichting tot uitkering zou kunnen voortvloeien. Binnen deze 
termijn dient schriftelijk aanspraak te worden gemaakt op rechten uit de verzekering. 
Een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag volgende op die waarop 
verzekeraars of WUTHRICH hetzij de aanspraak erkennen, hetzij ondubbelzinnig mededelen de 
aanspraak af te wijzen onder eveneens ondubbelzinnige vermelding van de gevolgen. 
Indien verzekeraars of WUTHRICH van oordeel zijn dat zij na een gemeld verkeersongeval 
tegenover verzekerde geen of slechts beperkte verplichtingen hebben, stellen zij verzekerde 
hiervan schriftelijk op de hoogte. Het recht op uitkering verjaart als verzekerde niet binnen 
6 maanden na deze mededeling hiertegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 
Niettemin verjaart de rechtsvordering niet voordat 6 maanden zijn verstreken nadat de vordering 
waartegen de verzekering dekking verleent, binnen de voor deze vordering geldende wettelijke 
verjarings- of vervaltermijn door een werknemer tegen verzekerde is ingesteld. 

 
 
 
ARTIKEL 6 
PREMIE 

 

 
ARTIKEL 6.1 
premie verschuldigd 
op de premie-
vervaldatum  
 

De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd op de premievervaldatum die op de premienota staat 
vermeld. 
Indien de verzekering door bemiddeling van een tweede, zelfincasserende tussenpersoon is 
gesloten, wordt voor de toepassing van artikel 6 en 8.1 onder verzekeringnemer tevens verstaan 
deze tussenpersoon. 

 
ARTIKEL 6.2 
gevolgen van 
wanbetaling bij 
aanvangspremie 

Indien verzekeringnemer de aanvangspremie, dat is de eerste premie die na het sluiten van de 
verzekering is verschuldigd, niet uiterlijk op de 30e dag na ontvangst van het betalingsverzoek 
betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een aanmaning door verzekeraars en/of WUTHRICH 
is vereist geen dekking verleend ten aanzien van verkeersongevallen die hebben plaatsgevonden  
nadat 30 dagen sinds de ingangsdatum zijn verstreken. 
Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die verzekeringnemer in verband met een 
tussentijdse wijziging van de verzekering wordt verschuldigd. 

 
ARTIKEL 6.3 
gevolgen van 
wanbetaling bij 
tweede en/of 
volgende premie-
termijnen dan wel 
vervolgpremie 

Indien verzekeringnemer de tweede en/of volgende premietermijnen dan wel de vervolgpremie 
weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van verkeersongevallen die na de 
voor die premie geldende vervaldag hebben plaatsgevonden. 
Indien verzekeringnemer de tweede en/of volgende premietermijnen dan wel de vervolgpremie niet 
volledig of niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van verkeersongevallen die 
hebben plaatsgevonden vanaf de 15e dag nadat verzekeraars of WUTHRICH verzekeringnemer na 
de vervaldag schriftelijk hebben aangemaand en (aanvullende) betaling is uitgebleven. 
Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die verzekeringnemer bij stilzwijgende 
verlenging van de verzekering wordt verschuldigd. 

 
ARTIKEL 6.4 
verschuldigdheid 
premie blijft 

Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling opgeschort of beëindigd, verzekeringnemer blijft 
verplicht de premie te voldoen. 
Indien verzekeringnemer weigert de premie te betalen en verzekeraars of WUTHRICH tot 
(buiten)gerechtelijke incasso moeten overgaan, dient verzekeringnemer naast het verschuldigde 
tevens vertragingsrente op de voet van artikel 6:119 of 6:119a Burgerlijk Wetboek en 15% 
incassokosten over de hoofdsom – met een minimum van € 100 – te voldoen. Iedere betaling zal 
eerst strekken tot vereffening van de vertragingsrente en incassokosten en het restant pas tot 
vereffening van de verschuldigde premie, waarbij de betaling wordt aangemerkt als betaling over 
de oudste openstaande premie. 

 
ARTIKEL 6.5 
herstel dekking bij 
betaling achteraf 

De dekking wordt weer van kracht voor verkeersongevallen die hebben plaatsgevonden na de dag 
waarop verzekeraars of WUTHRICH de verschuldigde premie volledig – dus inclusief alle tot dan toe 
onbetaald gebleven opeisbare premietermijnen – en blijvend hebben ontvangen. 

 
ARTIKEL 6.6 
verrekening niet 
toegestaan 

Het is verzekeringnemer niet toegestaan premie te verrekenen met een vordering op verzekeraars 
en/of WUTHRICH. 

 
ARTIKEL 6.7 
premierestitutie 

Behalve bij beëindiging wegens opzet verzekeraars en/of WUTHRICH te misleiden, wordt bij 
tussentijdse beëindiging de restitutiepremie naar evenredigheid van de onverstreken termijn en 
onder aftrek van € 5 royementskosten vastgesteld. Terugbetaling van premie vindt niet plaats 
indien de restitutie minder bedraagt dan € 10. 

 
ARTIKEL 6.8 
naverrekening 

De op het polisblad vermelde premie is een voorschotpremie voor de desbetreffende 
premietermijn, die is gebaseerd op variabele (risico)factoren. Verzekeringnemer is verplicht 
periodiek de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om de juiste premie vast te stellen voor 
een reeds verstreken verzekeringsjaar dan wel voor de voorschotpremie voor een volgende 
premietermijn. 
Verzekeraars of WUTHRICH zijn verplicht verzekeringnemer – tot ten hoogste 75% van de  



 
voorschotpremie respectievelijk tot een eventueel op het polisblad vermelde minimumpremie – 
terug te betalen als de definitieve premie lager is dan de voorschotpremie. Verzekeringnemer is 
verplicht bij te betalen als de definitieve premie hoger is. Terugbetaling dan wel bijbetaling van 
premie vindt niet plaats indien het verschil minder bedraagt dan € 10. 
Verzekeringnemer is verplicht om aan een daartoe strekkend verzoek te voldoen binnen de in dat 
verzoek aangegeven termijn. 
Indien verzekeringnemer – ondanks aanmaning – niet voldoet aan zijn verplichting de benodigde 
gegevens tijdig aan verzekeraars of WUTHRICH te verstrekken, hebben verzekeraars of WUTHRICH 
het recht de definitieve premie vast te stellen op 150% van de voorlopige premie over dat jaar, of 
zoveel meer als verzekeraars of WUTHRICH op grond van de hen bekende gegevens toekomt. 
Verzekeringnemer is verplicht dit verschil bij te betalen. Indien verzekeringnemer binnen 
3 maanden na afgifte van het aanhangsel waarin de hiervoor bedoelde naverrekening is verwerkt, 
verzekeraars of WUTHRICH alsnog de benodigde gegevens levert, zal de definitieve premie worden 
gecorrigeerd onder aftrek van € 10 administratiekosten. Opgaven die na het verstrijken van de 
3-maandstermijn worden ontvangen, worden niet meer verwerkt. 
Zonodig kunnen verzekeraars of WUTHRICH verlangen dat de juistheid van de door of namens 
verzekeringnemer verstrekte gegevens blijkt uit een verklaring van een onafhankelijke deskundige 
zoals een accountant. 

 
 
 
ARTIKEL 7 
WIJZIGING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN 

 

 
ARTIKEL 7.1 
voor verzekeringen 
van dezelfde soort 

Verzekeraars en WUTHRICH hebben het recht de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen 
van dezelfde soort als deze verzekering te wijzigen. Zij hebben het recht de afgesloten 
verzekeringen tussentijds hieraan aan te passen. 

 
ARTIKEL 7.2 
bij schadeverloop of 
risicowijziging 

Indien het schadeverloop of een risicoverzwaring daartoe aanleiding geven, hebben verzekeraars of 
WUTHRICH het recht tussentijds een of meer beperkende bepalingen of een premieverhoging toe 
te passen. 

 
 
ARTIKEL 7.3 
gevolgen van 
wijziging van premie 
en/of voorwaarden 

 
Verzekeraars of WUTHRICH zullen verzekeringnemer van de voorgenomen wijziging en de datum 
waarop deze ingaat tijdig schriftelijk in kennis stellen. 
Verzekeringnemer heeft tot 1 maand na ingang van de wijziging het recht de verzekering 
schriftelijk te beëindigen op de ingangsdatum van de wijziging. De tussentijdse beëindiging zal 
uitsluitend betrekking hebben op de verzekeringsvorm(en) en/of dekking(en) waarop de wijziging 
van toepassing is. 
De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging door verzekeringnemer geldt niet indien de wijziging: 
• een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking inhoudt 
• een uitbreiding van de dekking zonder premieverhoging inhoudt 
• voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen dan wel wijziging daarin. 

 
 
 
ARTIKEL 8 
TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE VERZEKERING 

 

 
ARTIKEL 8.1 
door verzekeraars 
en/of WUTHRICH 

Verzekeraars en/of WUTHRICH hebben het recht de verzekering schriftelijk te beëindigen: 
• op de ingangsdatum indien verzekeringnemer de aanvangspremie weigert te betalen of niet 

tijdig betaalt 
• op de premievervaldatum indien verzekeringnemer de verschuldigde tweede en/of volgende 

premietermijnen dan wel de vervolgpremie weigert te betalen 
• op de in de opzeggingsbrief genoemde datum indien verzekeringnemer ondanks vruchteloze 

aanmaning de verschuldigde tweede en/of volgende premietermijnen dan wel de 
vervolgpremie niet tijdig betaalt 

• op de in de opzeggingsbrief genoemde datum binnen 2 maanden na de ontdekking dat 
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekomen 
en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet verzekeraars en/of WUTHRICH te 
misleiden dan wel verzekeraars of WUTHRICH bij verstrekking van de juiste informatie de 
verzekering niet zouden hebben gesloten  

• op de in de opzeggingsbrief genoemde datum – met inachtneming van een opzegtermijn van 
2 maanden – binnen 1 maand nadat een verkeersongeval is gemeld waaruit voor verzekeraars 
of WUTHRICH een verplichting tot uitkering zou kunnen voortvloeien dan wel verzekeraars of 
WUTHRICH schadevergoeding hebben verleend of geweigerd 

• op de in de opzeggingsbrief genoemde datum indien verzekerde bij schade een onjuiste 
voorstelling van zaken heeft gegeven met de opzet verzekeraars en/of WUTHRICH te misleiden 

• op de datum waarop verzekeringnemer hetzij surséance van betaling aanvraagt dan wel 
aangifte doet als bedoeld in artikel 1 Faillissementswet respectievelijk een verzoek indient als 
bedoeld in artikel 284 Faillissementswet, hetzij in staat van faillissement wordt verklaard. 

 
 
 



 
ARTIKEL 8.2 
door 
verzekeringnemer 

 
Verzekeringnemer heeft het recht de verzekering schriftelijk te beëindigen: 
• op de in de opzeggingsbrief genoemde datum binnen 2 maanden nadat verzekeraars en/of 

WUTHRICH tegenover hem – anders dan door opzegging – een beroep hebben gedaan op het 
niet nakomen van zijn mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering 

• op de in de opzeggingsbrief genoemde datum – met inachtneming van een opzegtermijn van 
2 maanden – binnen 1 maand nadat een verkeersongeval is gemeld waaruit voor verzekeraars 
of WUTHRICH een verplichting tot uitkering zou kunnen voortvloeien dan wel verzekeraars of 
WUTHRICH schadevergoeding hebben verleend of geweigerd 

• indien hij gebruik maakt van zijn in artikel 7.3 omschreven recht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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: 

 

 
ARTIKEL 1.1 
terrorisme 

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van een van de zes in 
artikel 3:38 van de Wet 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. 

 
ARTIKEL 1.2 
kwaadwillige 
besmetting 
 

Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet 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 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. 

 
ARTIKEL 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. 

 
ARTIKEL 1.4 
Nederlandse 
Herverzekering- 
maatschappij 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. 
 

 
ARTIKEL 1.5 
verzekerings- 
overeenkomsten 

a) Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 
1:1 onder “staat waar het risico is gelegen” van de Wet  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. 

 
ARTIKEL 1.6 
in Nederland 
toegelaten 
verzekeraars 

Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet financieel toezicht 
bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. 

 
 
 
ARTIKEL 2 
BEGRENZING VAN DE DEKKING VAN HET TERRORISMERISICO 

 

 
ARTIKEL 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 financieel toezicht aan te houden 
premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering.  

 
ARTIKEL 2.2 
 

De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal  
€ 1 miljard 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. 

 
ARTIKEL 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 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 

 

 
ARTIKEL 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. 

 
ARTIKEL 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. 

 
ARTIKEL 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. 

 
ARTIKEL 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. 

 
 
 

Dit clausuleblad is gedeponeerd op 10 januari 2007 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 
3/2007 en op 10 januari 2007 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 27178761. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


