Bijzondere Voorwaarden C.A.R. verzekering
1. W
 AARVOOR BENT
U VERZEKERD?

Sectie A
A.1. Het Werk
A.2. Hulpmateriaal
A.3. Bestaande Eigendommen van Opdrachtgever
Sectie B
B.		 Aansprakelijkheid

2. OMSCHRIJVING
VAN DE DEKKINGEN
– SECTIE A

De maatschappij dekt de verzekerden onder:
Sectie A.1. Het Werk
a. Tijdens de bouwtermijn tegen:
1. Beschadiging van het werk, ongeacht door welke oorzaak;
2.	Loonkosten die moeten worden gemaakt voor het opnieuw maken van
hulpconstructies na een beschadiging van het werk;
3.	Diefstal na braak en vandalisme van het bouwmateriaal van het bouwterrein
en onderdeel is van het werk die blijvend in en ten dienste van het werk
zijn of zouden worden verwerkt en zich voor rekening en risico van een
verzekerde op het bouwterrein bevinden.
b. Tijdens de onderhoudstermijn:
1.	Beschadiging van het werk veroorzaakt door de afgesproken
onderhoudswerkzaamheden;
2.	Beschadiging van het werk veroorzaakt door werkzaamheden tijdens
de bouwtermijn.
c. Tijdens de bouw- en onderhoudstermijn:
		Opruimingskosten die in geval van een gedekte schade moeten worden
gemaakt. Deze kosten worden vergoed boven de werkelijke opgegeven
aanneemsom tot een maximum van 10% daarvan.
Sectie A.2. Hulpmateriaal
Beschadiging als gevolg van brand, ontploffing, bliksemschade, catastrofe
en verdwijning na inbraak tijdens de bouw- en onderhoudstermijn van op het
bouwterrein aanwezig hulpmateriaal (die eigendom zijn van de opdrachtgever),
met uitzondering van bouwliften, compressoren, motorrijtuigen, aggregaten en
ander werkmaterieel met een waarde van meer dan ANG 5.000,-. Uitsluiting van
handgereedschappen en schade door eigen gebrek.
Sectie A.3. Bestaande Eigendommen van Opdrachtgever
•	Tijdens de bouwtermijn tegen beschadiging van bij de aanvang van
de bouwtermijn reeds bestaande eigendommen van de opdrachtgever,
veroorzaakt door de uitvoering van het werk;
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2. OMSCHRIJVING
VAN DE DEKKINGEN
– SECTIE A

•	Tijdens de onderhoudstermijn tegen beschadiging van bij de aanvang van
de bouwtermijn reeds bestaande eigendommen van de opdrachtgever,
veroorzaakt door:
-	Beschadiging van het werk waarvan de oorzaak ligt voor of tijdens de
verzekerde bouwtermijn;
-	Een verzekerde tijdens werkzaamheden uit hoofde van verplichtingen volgens
de onderhoudsbepalingen van het bestek of de aannemingsovereenkomst.

3. WELKE SCHADE IS
NIET VERZEKERD?

Wij zijn geen vergoeding verschuldigd voor:
• Beschadiging als gevolg van gehele of gedeeltelijke stilstand of vertraging in het
werk tenzij de stilstand of vertraging is veroorzaakt door een gedekte schade;
• A ndere schade dan de kosten van reparatie- en/of vervanging;
• Extra kosten door het gebruik van ander materiaal dan wat er beschadigd is;
• Schade als gevolg van diefstal van verzekerde materialen indien de diefstal wordt
geconstateerd na een inventarisatie;
• Schade door opzet of grove schuld van een verzekerde. Deze uitsluiting geldt
alleen voor de verzekerde die de opzet of grove schuld heeft begaan;
• Extra kosten om de schade sneller dan gebruikelijk te repareren;
• Beschadiging die bestaat in normale slijtage, corrosie, oxidatie of enig ander
geleidelijk bederf (eigen gebrek);
• Beschadiging van bestaande eigendommen van de opdrachtgever door brand
of ontploffing;
• Schade ontstaan, doordat het werk reeds in gebruik is genomen.
Deze uitsluiting geldt alleen als de schade niet zou zijn ontstaan als het
“werk” niet in gebruik was genomen;
• Schade ontstaan aan het werk door brand en ontploffing tijdens de
onderhoudstermijn;
• schade als gevolg van diefstal zonder (in)braak met aantoonbare braakschade;
• Schade als gevolg van vandalisme en diefstal van bouw en hulpmaterialen als
deze los aanwezig zijn opgeslagen op het bouwterrein vermeld op het polisblad.
Ook is niet verzekerd schade als gevolg van vandalisme en diefstal van bouw
en hulpmaterialen na inbraak uit een stalen container aanwezig op het
bouwterrein vermeld op het polisblad indien de container niet afgesloten is
met diefstal bestendige containersloten. Deze sloten dienen beveiligd te zijn
met stalen kokers;
• Schade als gevolg van (regen)water aan niet waterbestendig bouw en
hulpmaterialen opgeslagen in beschadigd en/of niet goed afsluitbare containers
en/of ruimtes aanwezig op het bouwterrein vermeld op het polisblad;
• Schade als gevolg van grondverzakking en/of grondbelasting;
• Schade die verband houdt met het aantasten van het milieu. Dit is wel verzekerd
als de milieuschade is veroorzaakt door een plotselinge onzekere gebeurtenis.
Niet verzekerd is als de gebeurtenis het gevolg is van een langzaam
inwerkend proces.
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4. SCHADEVERGOEDING

Voor Sectie A.1. vergoeden wij per gebeurtenis tot de eindwaarde van het werk.
Met een maximaal 130% van het verzekerde bedrag genoemd op het polisblad.
Wij zullen in geval van een schade gedekt onder Secties A.1. en A.3., geen beroep
doen op onderverzekering. Na schade blijven de verzekerde sommen gehandhaafd
zonder bijbetaling van premie.

5. SCHADEREGELING

Schade en kosten worden vastgesteld òf in onderling overleg òf door twee
deskundigen, waarvan de schadelijdende partij en wij er elk een aanwijzen.
Komen de twee deskundigen niet tot overeenstemming dan benoemen zij een
derde. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming van
de derde deskundige dan zullen wij en bevoegde rechter in een Nederlands
koninkrijksdeel in het Caribisch gebied verzoeken deze deskundige te benoemen.
De vaststelling van de derde deskundige is bindend en dient binnen de grenzen
van de eerste twee ramingen te blijven.

6. KWIJTING

Wij zullen zijn gekweten door betaling van schade aan de verzekeringnemer.

7. OMSCHRIJVING
VAN DE DEKKINGEN
– SECTIE B

De bouwtermijn
Tijdens de bouwtermijn dekt de verzekering de aansprakelijkheid van de
verzekerden in hun verzekerde hoedanigheid wegens schade:
1.	Die voortvloeit uit gebeurtenissen die het gevolg zijn van de uitvoering
van het werk op het bouwterrein;
2.	Toegebracht met of door motorrijtuigen, hijskranen en alle overige
werkmaterieel of door hun ladingen en aanhangers bij de uitvoering van het
werk op het bouwterrein. Dit is niet verzekerd als er al een andere verzekering
voor is afgesloten. De eigenaar van deze objecten en de
houder uit hoofde van een financierings-, lease- of huurkoopovereenkomst of
van een overeenkomst waarin voor hem de verplichting tot het sluiten
van een aansprakelijkheidsverzekering is opgenomen, is uitgesloten van
deze dekking.
De onderhoudstermijn
Tijdens de onderhoudstermijn geldt dezelfde dekking als tijdens de bouwtermijn,
echter uitsluitend voor gebeurtenissen die rechtstreeks verband houden met het
nakomen van de verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van het bestek
of de aannemingsovereenkomst.
Per gebeurtenis vergoedt de verzekeraar voor alle verzekerden tezamen ten
hoogste de volgens het polisblad in Sectie B. verzekerde som. Schade die buiten
de verzekerde termijn(en) ontstaat is niet gedekt ongeacht het tijdstip van het
ontstaan van de schade.
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7. OMSCHRIJVING
VAN DE DEKKINGEN
– SECTIE B

 evens worden in geval van een gedekte schade vergoed, ook boven
T
de verzekerde som:
1.	De kosten van het verweer dat onder onze leiding wordt gevoerd in een
door een benadeelde tegen een verzekerde aanhangig gemaakt civiel
proces, alsmede de hieruit voortvloeiende proceskosten tot betaling
waarvan de verzekerde wordt veroordeeld;
2.	De wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte
van de hoofdsom;
3.	De kosten van de rechtsbijstand die op ons verzoek wordt verleend in
een tegen een verzekerde aanhangig gemaakt strafgeding.

8. WELKE SCHADE IS
NIET VERZEKERD?

Van de verzekering is uitgesloten aansprakelijkheid:
• Voor schade gedekt in Sectie A.; ook de voor deze Sectie geldende eigen risico’s
worden niet vergoed;
• Voor schade toegebracht met of door (lucht)vaartuigen, hijskranen,
werkmaterieel en motorrijtuigen, of door hun ladingen en aanhangers voor zover
de schade niet verzekerd is krachtens Sectie B;
• Ten aanzien van het niet tijdig of niet op tijd nakomen van een overeenkomst;
• Van een verzekerde tegenover een andere verzekerde respectievelijk een
toekomstige eigenaar en/of gebruiker van het werk, voor schade anders dan
kosten van reparatie of vervanging van beschadigde goederen en/of letsel
en/of benadeling van de gezondheid al dan niet met de dood tot gevolg;
• Voor schade van de verzekerde door onvoorzichtigheid opzet of grove schuld.
Ook is niet verzekerd aansprakelijkheid voor schade die iemand met uw
goedvinden veroorzaakt;
• Voor schade omdat u een boete moet betalen of kosten moet maken om een
gemaakte afspraak na te komen zoals voor een garantie-, vrijwaringsbeding
of soortgelijk beding. Dit is wel verzekerd als u ook zonder deze aanspraken
aansprakelijkheid bent;
• Ten aanzien van bodem-, lucht- of waterverontreiniging/aantasting,
tenzij deze verontreiniging of aantasting het gevolg is van een plotselinge
onzekere gebeurtenis;
• Voor schade veroorzaakt door het bezit en gebruik van vuurwapens;
• Voor schade die het gevolg is van seksueel gedrag. Deze uitsluiting geldt
ook als de schade toegebracht is als deelnemer van een groep;
• Voor schade veroorzaakt door asbest of asbesthoudende zaken;
• Voor schade veroorzaakt aan ondergrondse kabels, leidingen en andere
ondergrondse constructies;
• Voor schade veroorzaakt door reparaties of onderhoud van schepen,
vliegtuigen of raffinaderijen;
• Voor schade die bestaat uit bedrijfsschade en of winstderving en of andere
door het niet of niet op tijd kunnen gebruiken van “Het Werk”.
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8. WELKE SCHADE IS
NIET VERZEKERD?

Ook is niet verzekerd:
1.	Werkgeversaansprakelijkheid als ondergeschikten tijdens het werk een ongeval
overkomen;
2.	Schade aan zaken die een ander aan uw zorg toevertrouwt. Bijvoorbeeld
door spullen te vervoeren, bewerken, behandelen, bewonen, huren, lenen of
te gebruiken. Wel is verzekerd veroorzaakt door een gemonteerd of geplaatst
onderdeel. Het gaat om de schade dat het gemonteerde of geplaatste onderdeel
veroorzaakt aan personen of zaken;
3.	Schade die verband houdt met het aantasten van het milieu. Dit is wel verzekerd
als de milieuschade is veroorzaakt door een plotselinge onzekere gebeurtenis.
Niet verzekerd is als de gebeurtenis het gevolg is van een langzaam
inwerkend proces.

9. SCHADEREGELING

Wij hebben het recht:
a.	Vorderingen van derden in beginsel of in hun omvang te erkennen, af te wijzen
of door betaling af te doen, tegen dergelijke vorderingen verweer te voeren,
voorschotten te geven, schikkingen of dadingen te treffen e.d. De verzekerden
zijn verplicht zich van dergelijke handelingen te onthouden;
b.	De feitelijke leiding van het proces over te nemen van de verzekerde die door
een derde in rechte tot schadevergoeding wordt aangesproken. Indien wij van dit
recht gebruik maken, is de verzekerde verplicht alle medewerking te verlenen
zoals het geven van de benodigde volmachten;
c.	De verzekerde tegen wie een strafvervolging wordt ingesteld te laten bijstaan
door een raadsman. Indien wij van dit recht gebruik maken, is de verzekerde
verplicht alle medewerking te verlenen. Wordt de verzekerde veroordeeld, dan
kunnen wij hem niet verplichten tegen het vonnis hoger beroep aan te tekenen;
d.	Het bedrag van de schadevergoeding rechtstreeks aan de benadeelde uit te
betalen. Bestaat de te betalen schadevergoeding uit periodieke uitkeringen
en is de waarde van deze uitkeringen met inachtneming van eventuele andere
schadevergoedingen hoger dan de verzekerde som, dan wordt de duur van
deze uitkeringen naar verhouding herleid.

10. VERWIJZINGS-EN
VOORSCHOTREGELING

Van Sectie B. van deze verzekering is uitdrukkelijk uitgesloten alle schade die
onder enig andere verzekering is gedekt of zou zijn gedekt indien de onderhavige
verzekering niet zou hebben bestaan. Indien een verzekerde het schadegeval met
inachtneming van de bepalingen van de desbetreffende polis(sen) bij de andere
verzekeraar(s) heeft gemeld en deze verzekeraar(s) weigert (weigeren)
het schadegeval in behandeling te nemen of de schade afwijst (afwijzen), dan
zullen wij na een schriftelijk verzoek van een verzekerde daartoe zorgdragen
voor behandeling respectievelijk eventuele vergoeding, tegen cessie van rechten
die hij tegenover een andere verzekeraar kan doen gelden. Een eigen risico van
een onder een andere verzekering gedekte schade wordt niet vergoed.
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