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Artikel 1 Verzekerde
Als verzekerde wordt de verzekeringnemer aangemerkt.
Artikel 2 Omschrijving van de dekking
2.1 Dekkingsgebied
Deze module geeft dekking voor gebeurtenissen in Nederland, België, Luxemburg en de Bondsrepubliek Duitsland tot maximaal
100 km vanaf de Nederlandse, Belgische of Luxemburgse grens.
2.2 Verlies, schade en kosten
Verzekeraar vergoedt met inachtneming van het gestelde in de Algemene Voorwaarden NBPL 2006 en andere op het polisblad
van toepassing verklaarde modules en bepalingen, alsmede de uitsluitingen genoemd in artikel 3 van deze module:
a verlies en schade;
Verlies of beschadiging van het object of deel daarvan als gevolg van:
1 een van buiten aankomend onheil;
2 enig gebrek (het gebrek zelf alsmede de gevolgen daarvan), eigen bederf of uit de aard en de natuur van het object zelf
onmiddellijk voortspruitende.
Voor objecten ouder dan 5 jaar wordt de dekking automatisch beperkt tot:
verlies of beschadiging van het object of deel daarvan als gevolg van:
3 een van buiten aankomend onheil;
4 brand, ontploffing botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of te water of van de weg geraken als gevolg van enig gebrek,
eigen bederf of uit de aard en de natuur van het object zelf onmiddellijk voortspruitende.
Deze vijfjarige termijn begint op de ingangsdatum van de verzekering in het bouwjaar van het verzekerd object.
b kosten
1 kosten ter voorkoming of vermindering van een gedekte schade onverschillig of deze kosten het beoogde resultaat hebben
gehad. Onder kosten in de zin van dit artikel worden niet alleen verstaan met geld betaalde of te betalen uitgaven, maar
ook op geld waardeerbare opofferingen;
2 kosten van de ten gevolge van een gedekte schade noodzakelijke bewaking of vervoer van het object naar de
dichtsbijgelegen herstelplaats voor zover het object deze herstelplaats niet op eigen kracht kan bereiken;
3 kosten van opruiming tengevolge van een gedekte schade, indien verzekerde hiertoe wordt verplicht of wanneer verzekerde
dit redelijkerwijze noodzakelijk vindt en verzekeraar hieraan zijn goedkeuring verleent;
4 bijdrage in averij grosse.
2.3 Automatische bijverzekering na schade
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.2.b van de Algemene Voorwaarden NBPL 2006 blijft na schade de verzekering
voor het object de gehele verzekeringstermijn voor het volle verzekerde bedrag doorlopen.
2.4 Vervoerscondities
Indien verzekerde het object laat vervoeren op condities zoals deze voor dat vervoer in het normale verkeer gebezigd worden,
zal, verzekeraar aan de aanvaarding van die condities noch een vordering op noch een verweer tegen de verzekerde ontlenen.
2.5 Tijdelijke vervanging in verband met reparatie of onderhoud
a Indien het object tijdelijk buiten gebruik is wegens reparatie of onderhoud is de dekking overeenkomstig deze module mede
van kracht voor een vervangend, qua type en prijsklasse vergelijkbaar, object.
b Ten aanzien van de dekking verlies, schade en kosten als gevolg van eigen bederf of uit de aard en de natuur van het object
onmiddellijk voortspruitende, geldt dat deze dekking voor het vervangende object ten alle tijde is beperkt tot die zoals
omschreven in artikel 2.2.a 4 van deze module.
c Indien schade, welke onder dit artikel is gedekt tevens is gedekt onder één of meer andere polissen al dan niet van oudere
datum, of gedekt zou zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt de dekking slechts als excedent boven
de dekking die onder de andere polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in de andere polis(sen) een samenloopartikel is
opgenomen.
In geen geval komt het eventuele eigen risico van een andere verzekering onder deze module voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 3 Uitsluitingen
Uitgesloten zijn verlies, beschadiging en kosten:
3.1 Ander gebruik
ontstaan terwijl het object werd gebruikt voor andere doeleinden dan op het polisblad vermeld. Deze uitsluiting geldt niet
indien verzekerde aantoont dat dit andere gebruik zich buiten zijn weten of tegen zijn wil heeft voorgedaan en dat hem ter
zake van deze omstandigheden geen verwijt treft;
3.2 Hei- en sloopwerk
ontstaan door hei- en sloopwerk of het slaan respectievelijk trekken van damwanden of grondkeringen. Deze uitsluiting geldt
niet indien verzekerde aantoont dat deze werkzaamheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat
hem ter zake van deze omstandigheden geen verwijt treft;
3.3 Wijzigingen aan het object
verband houdende met wijzigingen aan het object, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van de
Algemene Voorwaarden NBPL 2006;
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3.4 Normale slijtage
bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage;
3.5 Luchtbanden en messen
van luchtbanden en messen, tenzij door dezelfde gebeurtenis behalve deze schade ook een andere gedekte schade aan het
object is ontstaan;
3.6 Opzet, grove of merkelijke schuld
door opzet, grove of merkelijke schuld van verzekerde, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:952
Burgerlijk Wetboek;
3.7 Onvoldoende onderhoud of zorg
die een gevolg zijn van verzekerde te verwijten onvoldoende onderhoud van of onvoldoende zorg voor het object;
3.8 Atoomkernreactie
a veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan;
b Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële,
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door
enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor de vervaardiging, gebruik, opslag en het zich
ontdoen van radioactieve stoffen.
Onder "kerninstallatie" wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid kernongevallen(Staatsblad
1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip;
Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, is deze uitsluiting niet van
toepassing.
3.9 Molest
a veroorzaakt of ontstaan door molest; zijnde gewapend conflict, burgeroorlog opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
muiterij;
Voor de betekenis van deze begrippen gelden de begripsomschrijvingen die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland
op 2 november 1981 bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag zijn gedeponeerd;
Zolang Nederland niet bij een gewapend conflict is betrokken zal niet als molest worden beschouwd schade aan het object
direct of indirect veroorzaakt door voor oorlogsdoeleinden bestemde voorwerpen of explosieven;
b ontstaan door of tijdens inbeslagneming door een Nederlandse of vreemde overheid.
Artikel 4 Schade
4.1 Verzekeraar vergoedt in geval van een gedekte schade
a bij verlies:
de waarde van het object onmiddellijk voor de schade tot ten hoogste het op het polisblad voor schade aan het object
vermelde bedrag;
b bij beschadiging:
de reparatiekosten, waarop in mindering wordt gebracht:
1 een redelijke aftrek voor normale slijtage;
2 de waarde van eventuele restanten;
De schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat bij verlies zou zijn betaald;
c kosten:
de kosten zoals genoemd in artikel 2.2.b van deze module, zonodig boven het op het polisblad genoemde bedrag voor schade
aan het object, elk tot maximaal een bedrag gelijk aan het voor het object verzekerde bedrag.
4.2 B.T.W.
Bij vaststelling van de schadevergoeding zal rekening worden gehouden met toepasselijke bepalingen van de Wet op de
Omzetbelasting 1968 (B.T.W.) of soortgelijke buitenlandse toepasselijke bepalingen.
4.3 Reparatieplicht
Verzekeraar heeft het recht vergoeding van de reparatiekosten op te schorten zolang de schade niet deugdelijk is gerepareerd.
Verzekeraar dient in de gelegenheid te worden gesteld de reparatie te controleren. Wanneer reparatie niet plaatsvindt omdat
dit in redelijkheid niet kan worden gevergd, zal door verzekeraar met verzekerde een regeling worden getroffen met betrekking
tot de vergoedingsplicht van verzekeraar.
4.4 Onderverzekering
Verzekeraar zal zich niet op onderverzekering beroepen.
4.5 Eigen risico
a De eventueel van toepassing zijnde eigen risico's gelden per gebeurtenis en onafhankelijk van elkaar;
b In geval dat de schadevergoeding plaatsvindt op basis van artikel 4.1.a van deze module wordt, behalve in geval van schade
als gevolg van diefstal, vermissing, verduistering zoekraken en vandalisme, het eigen risico niet op het te vergoeden bedrag in
mindering gebracht.
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4.6 Afstand van verhaal van schade
Verzekeraar zal de schade niet verhalen op:
a de verzekerde, de eigenaar, de bezitter te goeder trouw of de houder te goeder trouw;
b degene, die het object bestuurt, bedient of zich daarop bevindt met uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van
verzekerde;
c de werkgever van de onder a en b genoemde personen, indien deze in hoedanigheid voor de schade aansprakelijk is, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld van degene die de schade heeft veroorzaakt.
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