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Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk
Wetboek indien en voor zover de door verzekerde of een derde(n) geleden schade op vergoeding waarvan
jegens verzekeraar respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een voorval
waarvan voor partijen bij het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor verzekerde
respectievelijk de derde(n) was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou
ontstaan.
ARTIKEL 1
1.1

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

VERZEKERINGNEMER

de natuurlijke of rechtspersoon met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en die als zodanig in
de polis is vermeld;
1.2

VERZEKERDE

de natuurlijke of rechtspersoon, die op grond van de polis rechten aan deze verzekering kan ontlenen;
1.3

VERZEKERAARS

zij, die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder slechts voor het door of namens hem getekende
aandeel;
1.4

VERZEKERD OBJECT

casco en machinerieën met uitrusting, gereedschappen en verdere toebehoren.
1.5

GEBEURTENIS

een voorval of een reeks van voorvallen die één en dezelfde oorzaak hebben.
1.6

PERSONENSCHADE

letsel of aantasting van de gezondheid (al dan niet de dood ten gevolge hebbend), inclusief alle op geld
waardeerbare gevolgschade en smartengeld.
1.7

ONTPLOFFING

een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, hoe ook ontstaan.
Met ontploffing wordt gelijkgesteld "implosie".
1.8

TOTAAL VERLIES
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De situatie, dat
a. een verzekerd object is tenietgegaan;
b. een verzekerd object zo beschadigd is dat het heeft opgehouden een zaak van de verzekerde soort
te zijn;
c. een verzekerd object buiten de macht van de verzekerde geraakt is en herkrijging niet te
verwachten is;
d. de reparatiekosten meer bedragen dan de verzekerde som van een verzekerd object.
Onder reparatiekosten zijn niet begrepen de kosten van boven water brengen, het afbrengen en het
slepen van het object van de plaats van de ramp naar de scheepswerf.
1.9

ATOOMKERNREACTIE

Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit.
1.10

GEWAPEND CONFLICT

Elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruik
makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Tevens wordt hier onder verstaan het gewapend
optreden van een Vredesmacht van de Verenigde Naties.
1.11

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.
1.12

OPSTAND

Georganiseerd, gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.
1.13

BINNENLANDSE ONLUSTEN

Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, die zich op verschillende plaatsen voordoen
binnen een staat.
1.14

OPROER

Een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag.
1.15

MUITERIJ
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Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht
tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.
1.16

TERRORISME

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd
en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks is
beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische
doelen te verwezenlijken.
1.17

KWAADWILLIGE BESMET TING

Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die letsel en/of aantasting van de gezondheid of
dood tot gevolg kunnen hebben, en/of schade aan zaken kunnen toebrengen, dan wel anderszins
economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden is beraamd
en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwezenlijken.
1.18

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk
gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of indien dit gevaar zich heeft
verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken.
ARTIKEL 2

VERZEKERD GEBIED

2.1

Deze verzekering is van kracht binnen het op het polisblad vermelde gebied.

2.2

Bepaald wordt dat:
2.2.1

aan de zeezijde de grens van het verzekerd gebied wordt gevormd door de kustlijn;

2.2.2

voor Nederland de vaart op de Waddenzee is inbegrepen;

2.2.3

voor de zeegaten de grens wordt gevormd door de lijn die de uiterste landkoppen of
havenhoofden met elkaar verbindt;

2.2.4

voor de Westerschelde de grens wordt gevormd door de denkbeeldige lijn VlissingenNieuwesluis.

2.2.5

de verzekering binnen dit gebied van kracht blijft voor de zich tijdelijk, niet langer dan drie
maanden, niet aan boord bevindende onderdelen van het object en de tot de uitrusting
van het object behorende zaken, brandstoffen en smeermiddelen, tenzij voor om-,
verbouw of reparatie.
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2.2.6

ARTIKEL 3

het object te allen tijde voorzien moet zijn van de voor het betreffende vaargebied
vereiste certificaten.
DEKKINGSOMVANG

3.1

CASCO

3.1.1

Deze verzekering biedt dekking voor verlies en beschadiging die zich openbaart gedurende de
verzekeringstermijn veroorzaakt door:
3.1.1.1 alle van buiten komende onheilen.
3.1.1.2 enig verborgen gebrek, tenzij dit kan worden geweten aan schuld of verzuim van de
verzekerde.
Leidinggevend en toezichthoudend personeel zal in de zin van dit artikel niet als verzekerde
worden beschouwd.
Uitdrukkelijk wordt echter bepaald, dat de kosten van vervanging (incluis de daarop betrekking
hebbende kosten van demontage en montage) van het onderdeel, dat het verborgen gebrek had,
niet ten laste van de verzekeraars zullen komen.
3.1.1.3 ontploffing met renunciatie aan Artikel 7:951 BW.

3.1.2

In geval van schade behoeft verzekerde enig van buiten komend onheil niet aan te tonen.
Verzekeraars behouden echter het recht te bewijzen dat de schade is veroorzaakt door een niet
verzekerd gevaar.

3.2

AANSPRAKELIJKHEID

3.2.1

Deze verzekering biedt dekking voor de vergoeding, met inbegrip van renten en kosten, die
verzekerde gehouden is krachtens rechterlijke uitspraak in het hoogste ressort of ingevolge
transactie met toestemming van de verzekeraars aangegaan aan derden te geven op grond van
een vordering wegens:
3.2.1.1 aanvaring als omschreven in artikel 8:1001 Burgerlijk Wetboek;
3.2.1.2 botsing of aanraking van het verzekerde object met andere roerende of onroerende
zaken;
3.2.1.3 schadetoebrenging zonder botsing of aanraking, als gevolg van de wijze van varen of door
het niet nakomen van enig wettelijk voorschrift, aan een ander object of aan zich daarop
bevindende zaken;
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3.2.1.4 schadetoebrenging zonder botsing of aanraking, als gevolg van de wijze van varen of door
het niet nakomen van enig wettelijk voorschrift, aan andere zaken dan schepen.
3.2.2

Verzekeraars betalen geen andere schade aan derden dan waarvoor verzekerde dan wel het
verzekerde object aansprakelijk zou kunnen zijn.
Bij de beoordeling van hun aansprakelijkheid krachtens dit artikel, zullen verzekeraars zich niet
beroepen op de aard of een gebrek van het verzekerde object, mits zulks niet te wijten is aan
schuld of verzuim van de eigenaar en zo er een rompbevrachter is, van deze rompbevrachter.
Leidinggevend en toezichthoudend personeel zal in de zin van dit artikel niet als eigenaar
respectievelijk rompbevrachter worden beschouwd.

3.2.3

De door verzekeraars te geven vergoeding blijft beperkt tot ten hoogste het op het polisblad
vermelde verzekerd bedrag.

3.3

AVARIJ – GROSSE

Verzekeraars vergoeden het aandeel ten laste van het verzekerde object in een avarij-grosse, met
uitsluiting van overwintering en ijsgang.
3.4

OPRUIMINGSKOSTEN

Indien, na totaal verlies van het verzekerd object, verzekerde op grond van wet of overeenkomst tot
opruiming verplicht is, dan wel opruiming redelijkerwijs nodig oordeelt, zullen verzekeraars, mits
bedoelde schade ten laste komt van de polis, de opruimingskosten vergoeden en zulks tot maximaal het
op het polisblad vermelde bedrag.
3.5

EXTRA VERGOEDINGEN

3.5.1

Verzekeraars vergoeden de hierna genoemde kosten:
3.5.1.1 de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade;
3.5.1.2 de kosten van maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in Art.
7:957 Burgerlijk Wetboek;
3.5.1.3 hulp- en berglonen, voor zover deze door verzekeraars zijn goedgekeurd;
3.5.1.4 de kosten van boven water brengen, het afbrengen en het slepen van het object van de
plaats van de ramp naar de scheepswerf;
3.5.1.5 de kosten van verweer, waaronder wordt verstaan alle door of met toestemming van
verzekeraars gemaakte kosten van verweer en rechtsbijstand, ook al gaat het om ongegronde
aanspraken of om een strafvervolging;
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3.5.1.6 indien de aansprakelijkheid van verzekerde door of met toestemming van de verzekeraars
is betwist, de daaruit voortvloeiende door verzekerde te betalen extra renten en kosten;
3.5.1.7 de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom.
3.5.2

Deze extra vergoedingen tezamen zijn gemaximeerd tot ten hoogste een bedrag gelijk aan het
verzekerd bedrag voor de betreffende aanspraak.

3.5.3

Een in de polis genoemd eigen risico is niet van toepassing op deze extra vergoedingen.

3.6

INLOOP

Verlies of beschadiging van het verzekerde object, zich openbarende binnen de verzekeringstermijn zal
(met inbegrip van de in dit artikel vermelde avarij-grosse en kosten) ten laste van verzekeraars komen,
mits veroorzaakt door een gevaar, waartegen is verzekerd, ongeacht of de oorzaak ook binnen die termijn
is gelegen. Het feit dat de oorzaak buiten de verzekeringstermijn kan zijn gelegen, zal voor de verzekeraars
geen aanleiding zijn zich op artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek te beroepen.
ARTIKEL 4

UITSLUITINGEN

Schade bestaande uit, veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit:
4.1

aanbouw, afbouw, ombouw en/of verbouw anders dan tengevolge van een onder deze polis
gedekte schade;

4.2

opzet / roekeloosheid van verzekeringnemer;

4.3.

personenschade;

4.4

schade aan de lading of andere zaken die zich aan boord bevinden van het verzekerde object;

4.5

onkosten van ligdagen en overwintering;

4.6

gebruik van een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen;

4.7

een gewapend conflict;

4.8

burgeroorlog;

4.9

opstand;

4.10

binnenlandse onlusten;

4.11

oproer;

4.12

muiterij;
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4.13

terrorisme, evenwel met inachtname van de dekking als geboden door de aan te hechten NHTclausule

4.14

kwaadwillige besmetting;

4.15

preventieve maatregelen.

4.16

atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan;
4.16.1 Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden,
met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich
ontdoen van radioactieve stoffen door de overheid moet zijn afgegeven.
4.16.2 Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de
uitsluiting onverkort van kracht.
4.16.3 Onder wet is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen zijnde de bijzondere
wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie.
4.16.4 Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet.

ARTIKEL 5

DUW- EN SLEEPCONDITIES

5.1

Verzekerde heeft de vrijheid te doen slepen of duwen onder de bepalingen die de sleepdienst
respectievelijk de duwbootexploitant stelt.

5.2

Het accepteren van deze bepalingen zal niet als een benadeling van de rechten van verzekeraars
worden beschouwd.

5.3

Binnen de grenzen van de aansprakelijkheid van de sleepboot respectievelijk duwboot vergoeden
verzekeraars de bedragen, waarvoor verzekerde de sleepdienst of duwbootexploitant moet
vrijwaren.

5.4

De verplichting van verzekeraars als genoemd in 5.3 zal zich niet uitstrekken tot vergoedingen
wegens personenschade.

ARTIKEL 6

VERHAAL

Verzekeraars zullen, tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid van degene die de schade heeft
veroorzaakt, de door hen betaalde schade niet verhalen op:
6.1

de verzekeringnemer, de eigenaar, de rompbevrachter of de gebruiker te goeder trouw;
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6.2

degene, die zich op het verzekerde object bevindt met uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging
van iemand die tot machtigen bevoegd is;

6.3

de werkgever van de onder 6.1 en 6.2 genoemde personen, indien deze in die hoedanigheid voor
de schade aansprakelijk is.

ARTIKEL 7

MAXIMUM VERGOEDING

7.1

Verzekeraars betalen voor elk ongeval afzonderlijk ten hoogste de op het polisblad vermelde
verzekerde bedragen, vermeerderd met de in artikel 3.3. en 3.5 vermelde kosten.

7.2

In geval van totaal verlies vergoeden verzekeraars het verzekerde bedrag verminderd met de
restantwaarde van het verzekerde object. In dat geval houdt het verdere risico van verzekeraars
op.

ARTIKEL 8

REPARATIE

8.1

Verzekeraars vergoeden de reparatiekosten nadat en voor zover de reparatie onder controle van
verzekeraars is uitgevoerd en het bewijs van de reparatiekosten is geleverd.

8.2

Wanneer herstel niet plaatsvindt omdat dit in redelijkheid niet kan worden gevergd, zal door
partijen een regeling worden getroffen met betrekking tot de vergoedingsplicht van de
verzekeraars.

8.3

In geval van totaal verlies vervalt door betaling van het dientengevolge ten laste van verzekeraars
komende bedrag de aansprakelijkheid van verzekeraars voor schade aan het object ontstaan
binnen een termijn van 60 dagen voorafgaande aan het tijdstip waarop het ongeval, dat oorzaak
is van het totaal verlies heeft plaats gehad, doch alleen voor zover die schade niet is gerepareerd.
De aansprakelijkheid van verzekeraars voor de in artikel 3.3 en 3.5 genoemde kosten blijft
onverminderd van kracht.

ARTIKEL 9
9.1

VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE

Zodra verzekeringnemer of verzekerde op de hoogte is van een gebeurtenis die voor verzekeraars
tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs
mogelijk is aan verzekeraars te melden.
Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht het bedoelde bericht vergezeld te doen gaan van
respectievelijk zo spoedig mogelijk te doen volgen door een schriftelijk verslag van de
omstandigheden, welke op het ontstaan van de schade van invloed zijn geweest of kunnen zijn
geweest.

Pagina 10 van 15
Nederlandse Beurs-Cascopolis voor de Binnenvaart 2011

9.2

Verzekeringnemer of verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraars alle
inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor verzekeraars van belang zijn om hun
uitkeringsplicht te beoordelen.

9.3

Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht hun volle medewerking te verlenen en alles na te
laten wat de belangen van verzekeraars zou kunnen benadelen.

9.4

Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht de verzekeraars, voor zover normale
omstandigheden dat toelaten, in staat te stellen, voordat tot herstel van de schade wordt
overgegaan, de aard van de schade te laten opnemen en de hoegrootheid van de schade te laten
vaststellen;

9.5

Verzekeringnemer of verzekerde zijn verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming of
vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 Burgerlijk Wetboek.

9.6

Indien verzekeraars bewijzen dat door het niet nakomen van de in artikel 9.1 t/m 9.5 omschreven
verplichtingen de schade is vergroot, kunnen verzekeraars de uitkering verminderen met de
schade die zij daardoor lijden

9.7

Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekeringnemer of verzekerde de in 9.1 t/m 9.5
genoemde verplichtingen niet zijn nagekomen met het opzet verzekeraars te misleiden, tenzij de
misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 10

VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERAARS IN GEVAL VAN SCHADE

Verzekeraars zullen binnen drie maanden na het voldoende bewijs van de schade de verschuldigde
vergoeding betalen.
ARTIKEL 11

GARANTIE/BORG

11.1

Indien verzekerde een garantie of borg heeft te stellen ter voorkoming of opheffing van een beslag
op het object, nemen verzekeraars op zich die garantie of borg te stellen en/of de daaraan
verbonden kosten te vergoeden.

11.2

Het in 11.1 genoemde geldt alleen als er sprake is van een onder de polis gedekt evenement en
in evenredigheid met en beperkt tot het deel van de schade dat ten laste van deze polis komt.

11.3

Eventuele hypotheekhouders en cessionarissen van de schade-uitkering moeten goedkeuren dat
deze betalingen in mindering komen op hun aanspraken op die schadepenningen.

ARTIKEL 12

BETALING AAN DERDEN

Pagina 11 van 15
Nederlandse Beurs-Cascopolis voor de Binnenvaart 2011

12.1

Voordat verzekeraars voor de onder deze polis aan derden verschuldigde vergoeding aan
verzekerde zelf uitkeren, dient verzekerde een bewijs van betaling te overleggen of te bewijzen
dat betaling of verrekening met de rechthebbende is zeker gesteld.

12.2

Deze eis geldt niet indien verzekerde en eventuele hypotheekhouders en cessionarissen
verzekeraars gemachtigd hebben tot een rechtstreekse betaling aan deze derde(n).

ARTIKEL 13

MEDEDELINGEN

13.1

Verzekeraars en verzekeringnemer kunnen alle voor elkaar bestemde mededelingen rechtsgeldig
aan de makelaar doen.

13.2

Alle mededelingen van de makelaar aan verzekeringnemer kunnen rechtsgeldig geschieden aan
het laatste aan hem bekend gemaakte adres van de op het polisblad vermelde verzekeringnemer.

ARTIKEL 14
14.1

PREMIE EN SCHADEBETALING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGE N

14.1.1 Onder "premie" wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan de met de verzekering
verband houdende overige verschuldigde bedragen.
14.1.2 Onder "verzekerde" wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan de verzekeringnemer
alsmede ieder ander die de premie verschuldigd is.
14.2

PREMIE

14.2.1 De makelaar neemt op zich de premie als eigen schuld aan de verzekeraar(s) te zullen voldoen op
het moment dat deze krachtens de verzekeringsovereenkomst verschuldigd wordt door de
verzekerde. Tenzij uitdrukkelijk anders is of wordt overeengekomen zal betaling van de premie
door de makelaar plaatsvinden door creditering van verzekeraar(s) in rekening-courant voor de
krachtens de verzekeringsovereenkomst door de verzekerde verschuldigde premie, op welk
moment de verzekerde jegens verzekeraar(s) zal zijn gekweten.
14.2.2 Verzekerde is gehouden de premie aan de makelaar te vergoeden. Ingeval de verzekering via een
tweede tussenpersoon is gesloten en de verzekerde aan deze tweede tussenpersoon heeft
betaald, is de verzekerde door deze betaling tegenover de makelaar eerst gekweten, wanneer
deze tweede tussenpersoon aan de makelaar de premie heeft vergoed.
14.2.3 Onverminderd de aansprakelijkheid van verzekerde tot betaling van de verschuldigde premie aan
de makelaar, zal de verzekering slechts van kracht zijn voor de termijn waarvoor de premie aan
de makelaar is betaald alsmede voor de termijn, waarvoor de makelaar verzekerde krediet heeft

Pagina 12 van 15
Nederlandse Beurs-Cascopolis voor de Binnenvaart 2011

verleend. Verzekerde zal bij de interpretatie hiervan geacht worden krediet te hebben gehad,
tenzij hem dit schriftelijk is opgezegd.
14.2.4 Door het tot stand komen van de verzekering is de makelaar door de verzekerde onherroepelijk
gemachtigd verzekeraar(s) tussentijds van hun verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst
te ontslaan indien de verzekerde of, ingeval via een tweede tussenpersoon is gesloten, deze
tweede tussenpersoon nalaat de premie aan de makelaar te voldoen.
De makelaar zal verzekeraar(s) niet van hun verplichtingen ontslaan zonder verzekerde vooraf
schriftelijk van zijn voornemen in kennis te hebben gesteld.
14.2.5 In geval de verzekerde in staat van faillissement of surséance van betaling geraakt eindigt het
onder 14.2.3 genoemde krediet onmiddellijk en zijn verzekeraars ontslagen van hun
verplichtingen uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst als hiervoor onder 14.2.4 genoemd.
Deze rechtsgevolgen treden in door het enkele uitspreken van het faillissement of de surséance
zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. De curator of bewindvoerder is gedurende
een maand na de datum van het uitspreken van het faillissement of de surséance, of, indien dit
later is, tot 14 dagen nadat de makelaar hem over het vervallen van het krediet en het ontslag van
de verzekeraars van hun verplichtingen in kennis heeft gesteld en van de bevoegdheid tot
eventueel doen herleven van de dekking , bevoegd om de dekking te laten herleven, ook ten
aanzien van na de datum van faillissement of surséance gevallen schaden, indien en voor zover
hij de totaal verschuldigde premie heeft betaald.
14.3

SCHADE-UITKERINGEN EN PREMIERESTITUTIES.

14.3.1 Tenzij de rechthebbende anders wenst en dit vooraf schriftelijk aan verzekeraars heeft
medegedeeld zal de makelaar verzekeraars in rekening-courant voor de verschuldigde schadeuitkeringen en premierestituties debiteren. Verzekeraars zullen daardoor zijn gekweten, zodra de
schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn ontvangen, respectievelijk met hem zal zijn
verrekend in overeenstemming met de wet dan wel een tussen hem en de makelaar bestaande
regeling. Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan de makelaar en deze in
gebreke blijft om deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraars de
schadepenningen van de makelaar terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden
aangesproken door de rechthebbende. Indien de makelaar de van verzekeraars ontvangen
schadepenningen heeft doorbetaald aan de tweede tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke
blijft voor doorbetaling zorg te dragen, zal de makelaar de schadepenningen van de tweede
tussenpersoon kunnen terugvorderen indien hij hetzij door de rechthebbende wordt
aangesproken tot rechtstreekse betaling, hetzij de verzekeraars die schadepenningen van de
makelaar terugvorderen, zoals in dit lid voorzien.
14.3.2 De makelaar zal de schade-uitkeringen en premierestituties aan de rechthebbende afdragen. De
makelaar is evenwel tot niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat resteert na
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verrekening van deze schade-uitkeringen en premierestituties met ten tijde van het ontstaan van
de afdrachtverplichting al dan niet opeisbare doch reeds vaststaande vorderingen op verzekerde
uit hoofde van welke verzekering ook. Deze verrekening zal evenwel niet plaatsvinden bij
verzekeringen die aan toonder of order zijn gesteld, tenzij de verzekeringnemer tot de uitkering
is gerechtigd en bij verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen. Indien op het recht op uitkering
een pandrecht rust als bedoeld in artikel 3:229 BW, ofwel een voorrecht als bedoeld in art 3:283
BW, alsook in geval van een onverplichte verzekering tegen aansprakelijkheid, zal de verrekening
zich niet verder uitstrekken dan tot hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is ter zake van de
verzekering waarop de uitkering wordt gedaan.
ARTIKEL 15

VERJARING VAN VORDERING

15.1

Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door verloop
van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde
met de opeisbaarheid daar van bekend is geworden.

15.2

De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak
wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren begint te lopen met de aanvang van
de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig
heeft medegedeeld de aanspraak af te wijzen.

15.3

Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de verjaring in afwijking van lid 2, eerste zin, gestuit
door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de tot uitkering gerechtigde of de
benadeelde. In dat geval begint een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren te lopen met de
aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij
ondubbelzinnig aan degene met wie hij onderhandelt en, indien deze een ander is, aan de tot
uitkering gerechtigde heeft medegedeeld dat hij de onderhandelingen afbreekt.

ARTIKEL 16

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

16.1

Deze verzekering wordt beheerst door Nederlands recht.

16.2

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst
zijn in eerste aanleg onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in Amsterdam of
Rotterdam.
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De VNAB polisvoorwaarden en clausules zijn niet bindend. Zij dienen slechts als model waarvan door middel van wijzigingen,
aanvullende bepalingen en/of clausules kan worden afgeweken. Het staat VNAB-marktpartijen vrij om andere polisvoorwaarden
aan hun klanten aan te bieden.
Daar de vrijheid van gebruik bij de marktpartijen ligt, kan de VNAB geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de toepassing en de
inhoud van de modelvoorwaarden en -clausules.
Indien er een verschil bestaat tussen de originele Nederlandse tekst van de Modelvoorwaarden en -clausules en de Engelse
vertaling hiervan zal de Nederlandse tekst prevaleren.
Indien u op zoek bent naar eerder gepubliceerde (oudere) voorwaarden dan verzoeken wij u contact op te nemen met de VNAB.
De citeertitel van deze voorwaarden luidt: “Nederlandse Beurs-Cascopolis voor de Binnenvaart 2011”. De tekst is beschikbaar via
de website van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A., www.vnab.nl.
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