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Datum 11 juni 2019
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Polisnummer

564654 (DL) (ABN AMRO nr 15636812)

Ingangsdatum wijziging

4 juni 2019

Verzekeringsadviseur

ABN AMRO Verzekeringen B.V. te ZWOLLE

Verzekeringnemer

Bouw Baron
Nassaulaan 41 A
1404 CM BUSSUM

Dekkingsgebied

Nederland

Verzekerd

Bouwbedrijf in de burger- en utiliteitsbouw

Voorwaarden

V 1011.CAR/DRL Algemene Voorwaarden Doorlopende CAR verzekering
Op www.nn.nl/voorwaarden-zakelijkschade-deltalloyd kunt u de voorwaarden
inzien en downloaden. Ontvangt u de polisvoorwaarden liever schriftelijk? Neem
dan contact met ons op. U vindt onze contactgegevens onderaan de polis.

Clausules

T355
T356
De volledige tekst van de clausule(s) vindt u op het bijgesloten clausuleblad

Termijnen
Bouwtermijn
Onderhoudstermijn

Rubriek I Schade aan het werk
Verzekerd bedrag
Eigen risico

Rubriek II Aansprakelijkheid
Verzekerd bedrag
Eigen risico

Maximaal 3 maand(en) per werk
Maximaal 6 maand(en), direct aansluitend aan de bouwtermijn, voor zover
overeengekomen in de aannemingsovereenkomst

€
€
€

€
€

Rubriek III Bestaande eigendommen
opdrachtgever
Verzekerd bedrag
€
Eigen risico
€

50.000,00 als maximum per verzekerd werk
625,00 per gebeurtenis
1.250,00 per gebeurtenis in geval van schade ontstaan door diefstal,
vandalisme, storm en brandstichting

500.000,00 als maximum per gebeurtenis
625,00 per gebeurtenis
In geval van personenschade is geen eigen risico van
toepassing

100.000,00 als maximum premier risque bedrag per gebeurtenis
625,00 per gebeurtenis
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Datum 11 juni 2019
Rubriek V Eigendommen
bouwdirectie en personeel
Verzekerd bedrag
Eigen risico
Rubriek VI Transport
Verzekerd bedrag
Eigen risico
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€
€

€
€
€

5.000,00 als maximum premier risque bedrag per gebeurtenis
500,00 per gebeurtenis

50.000,00 maximaal per gelegenheid
625,00 per gebeurtenis
1.250,00 per gebeurtenis in geval van schade ontstaan door diefstal,
vandalisme, storm en brandstichting

Premiegegevens
Premiebasis
Geschatte jaaromzet
Voorschotpremie
Minimum premie

2,35000 o/oo te berekenen over de verzekerde omzet
€ 56.000,00
€ 700,00 per jaar gebaseerd op de geschatte jaaromzet
75% van de voorschotpremie met een minimum van € 700,00 per jaar

Bijzonderheden
BTW

De als verzekerd bedrag vermelde waarden zijn exclusief BTW

Contractgegevens
Ingangsdatum verzekering
Contractvervaldatum
Daarna doorlopend voor
Premie
Premiebetaling

1 april 2016
1 januari 2020
12 maanden
€ 700,00 per jaar, exclusief assurantiebelasting
Per 12 maand(en)
Den Haag, 11 juni 2019
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.
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Polisnummer

564654 (DL)

T355 Belangen van derden

Niet onder de dekking van deze verzekering vallen de belangen van derden die
aansluiten op een overeen gekomen verzekerd werk, zoals werkzaamheden en
materialen van opdrachtgevers en nevenaannemers (zie in de algemene
voorwaarden de begripsomschrijving voor Eindwaarde in artikel 1 en artikel
Dekking tijdens de bouwtermijn onder Rubriek I).
Als deze belangen van derden vallen binnen de dekkingsomschrijving die op de
polis vermeld staat, dan kunnen genoemde materialen worden meeverzekerd
onder Rubriek I en de overige belangen van derden onder de op de polis
vermelde Rubrieken I, II en III.
Deze dekking kan worden aangevraagd tot 14 dagen voor aanvang onder
vermelding van:
- de startdatum van het project;
- de adresgegevens van de bouw/montagelocatie;
- de waarde van het (de) belang(en);
- de omschrijving van het (de) belang(en);
- de naam (namen) van de belanghebbende(n).
De premie hiervoor wordt direct in rekening gebracht en bedraagt 125% van de
CAR-premie, berekend over de waarde van de meeverzekerde belangen, met
een minimum van € 250,00 per werk (exclusief kosten en assurantiebelasting).
Indien de te verzekeren belangen van derden vallen buiten de in de polis
vermelde dekkingsomschrijving, of als de waarde hiervan hoger is dan de
aanneemsom van verzekeringnemer voor betreffend project, dan bestaat
hiervoor pas dekking nadat overeen is gekomen onder welke premie en
voorwaarden deze worden meeverzekerd.

T356 Handels- en economische
sancties

1. Uitgesloten is schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond
van nationale of internationale regelgeving niet mag worden gehandeld.
2. Uitgesloten zijn de (financiële) belangen van personen, ondernemingen,
overheden en andere entiteiten ten aanzien waarvan het verzekeraars
ingevolge nationale of internationale regelgeving niet is toegestaan die
belangen te verzekeren.
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