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De verzekering overeenkomstig deze module voldoet niet aan de eisen van de W.A.M.  
 
Artikel 1 Verzekerde  
Als verzekerde wordt aangemerkt:  
a de verzekeringnemer;  
b de eigenaar, bezitter, houder, gebruiker van het object;  
c degenen die met het object worden vervoerd;  
d de werkgever van de hierboven vermelde personen indien hij in die hoedanigheid aansprakelijk is.  
   Indien de aansprakelijkheid welke onder deze verzekering 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 deze dekking  
   slechts als excedent boven de dekking die onder de andere polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in andere polis(sen)  
   een samenloop-artikel is opgenomen.  
   In geen geval komt het eventuele eigen risico van een andere verzekering onder deze module voor vergoeding in aanmerking.  
 
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 Aansprakelijkheid 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 aansprakelijkheid  
   1 Schade aan personen en zaken  
   De gevolgen van de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan personen en zaken alsmede de daaruit voortvloeiende  
   schade tot ten hoogste EUR 500.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen, een en ander met inachtneming van de  
   beperking ten aanzien van de gevolgschade aan de ondergrondse eigendommen, die veroorzaakt is met of door:  
   - het object;  
   - zaken die zich bevinden op of in dan wel vallen of gevallen zijn van het object of de aangekoppelde aanhangwagen;  
   2 Regiefouten/preventie, ondergrondse kabels, buizen, en/of leidingen  
   In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden is de houder primair verzekerd.:  
   a Het verzekerd bedrag voor schade aan (ondergrondse) zinkers, kabels, buizen en/of leidingen etc, met inbegrip van de  
      daaruit direct en indirect voortvloeiende gevolg-schade, bedraagt maximaal EUR.250.000,- per object per gebeurtenis.  
   b Een verzekerde/verzekeringnemer is verplicht bij de uitvoering van graafwerk, grondwerk of egalisatiewerk de nodige  
      zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De navolgende  
      procedures gelden als minimum eisen:  
      - Minimaal 3 en maximaal 10 dagen voorafgaande aan graafwerk, grondwerk of egalisatie werk moet een  
        verzekerde/verzekeringnemer informatie opvragen bij het Kabel Leiding Informatie Centrum (KLIC) met betrekking tot de  
        ligging van ondergrondse kabels en leidingen. 
      - Als het Kabel Leiding Informatie Centrum geen informatie kan of mag verstrekken dient de informatie omtrent de ligging  
        van ondergrondse kabels en leidingen rechtstreeks bij de betreffende leidingeigenaar of beheerder opgevraagd te worden.  
      - Alle op de ontvangen tekeningen vermelde kabels en leidingen moeten voorafgaand aan machinaal graafwerk, grondwerk  
        of egalisatiewerk handmatig worden gelokaliseerd en vrijgegraven. Indien een kabel over een grote afstand moet worden  
        vrijgegraven, is het verplicht (minimaal) om de 20 meter handmatig een proefsleuf te graven. Tevens moet er altijd (voor  
        de machine uit) voorgestoken worden door een grondwerker.  
      - Als een op tekening aangegeven kabel of leiding niet kan worden gelokaliseerd is een verzekerde/verzekeringnemer  
        verplicht aantoonbaar contact op te nemen met de betreffende kabel/leidingeigenaar of beheerder. Pas na aantoonbaar  
        verleende toestemming van de kabel/leidingeigenaar of beheerder mag er op de betreffende locatie machinaal worden  
        gewerkt.  
      - Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen gelegen onder het wateroppervlak (baggeren en dergelijke)  
        dient er vooraf contact opgenomen te worden met de kabel/leidingeigenaar of beheerder. Samen met de kabel/  
        leidingeigenaar of beheerder dienen kabels en leidingen te worden gelokaliseerd. Direct boven een kabel of leiding mag  
        niet machinaal worden gewerkt. Aan weerszijden van de gelokaliseerde kabel of leiding moet bij  machinaal werk een  
        afstand van minimaal 1 meter (gemeten vanuit de kabel of leiding) in acht worden genomen.  
   c Voor schade aan kabels, leidingen en dergelijke, alsmede de gevolgschade daarvan, een eigen risico van EUR 5.000,- per  
      gebeurtenis indien niet aan de bepalingen van artikel 2.3 a lid 2 is voldaan.  
b schade aan eigen zaken van verzekeringnemer  
   Schade door verlies of beschadiging van zaken, die toebehoren aan of in gebruik zijn bij de verzekeringnemer alsmede de  
   daaruit voortvloeiende schade, veroorzaakt door het verzekerde object of de zich daarop of daarin bevindende zaken. De  
   dekking overeenkomstig dit artikel geldt op premier risque basis;  
   1 tot een maximum van EUR 125.000,- per gebeurtenis;  
   2 met inachtneming van een eigen risico van EUR 450,-;  
   3 Indien de schade tevens Is gedekt onder één of meer andere polissen al dan niet van oudere datum of gedekt zou zijn indien  
     dit artikel niet zou hebben bestaan, dan loopt deze 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;  
c regiefouten  
   Ten aanzien van regiefouten van de houder en/of huurder, indien de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit deelname aan het  
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   verkeer zoals omschreven in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, wordt de dekking beperkt tot 10% van het  
   genoemde bedrag met een maximum van EUR 250.000,- 
d kosten  
   1 juridische kosten en wettelijke rente  
      De proceskosten en de kosten van rechtsbijstand die met goedkeuring van verzekeraar zijn gemaakt, alsmede de wettelijke  
      rente over het door deze module gedekte gedeelte van de hoofdsom.  
   2 Borgstelling  
      Wanneer ter zake van een schade door een overheid een borgsom wordt verlangd om de opheffing van een op het object  
      gelegd beslag of de invrijheidstelling van een verzekerde te verkrijgen, zal verzekeraar deze borgsom verstrekken tot ten  
      hoogste EUR 25.000,- voor alle verzekerden tezamen, mits de betrokken verzekerden jegens verzekeraar aanspraak op  
      vergoeding van die schade hebben. Uitsluitend verzekeraar is gerechtigd over de verstrekte borgsom te beschikken zodra  
      deze wordt vrijgegeven. Verzekerden zijn verplicht alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.  
 
2.3 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 van  
   kracht voor een vervangend, qua type en prijsklasse vergelijkbaar object.  
b Indien de aansprakelijkheid 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 dit artikel niet zou hebben bestaan, dan loopt deze dekking slechts als excedent  
   boven de dekking die onder de andere polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in andere polis(sen) een samenloop-artikel  
   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 aansprakelijkheid en kosten:  
 
3.1 Ander gebruik  
voor schade aan personen en zaken alsmede de daaruit voortvloeiende schade, ontstaan doordat 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  
voor schade aan personen en zaken alsmede de daaruit voortvloeiende schade, 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  
voor schade aan personen en zaken alsmede de daaruit voortvloeiende schade, verband houdende met wijzigingen aan het 
object, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden NBPL 2006; treft.  
 
3.4 Chemische en biologische middelen  
voor schade aan personen en zaken alsmede de daaruit voortvloeiende schade, ontstaan door of verband houdende met 
sproeien, spuiten, vernevelen, verstuiven of soortgelijke werkzaamheden met chemische of biologische groei-, bestrijdings- en 
verdelgingsmiddelen.  
 
3.5 Zaken in gebruik bij verzekerde  
voor schade aan:  
a vervoerde zaken ook tijdens het laden en lossen daarvan;  
b percelen grond en de zich daarop of daarin bevindende gewassen die verzekerde in opdracht in bewerking heeft;  
c zaken die verzekerde of degenen die het object bedienen, in eigendom toebehoren of onder zich hebben.  
Hieronder wordt mede verstaan een voorwerp waarop of waaraan het object is gemonteerd of toebehoort, alsmede de daaruit 
voortvloeiende schade;  
 
3.6 Bestuurder  
voor personenschade, alsmede de daaruit voortvloeiende schade, toegebracht aan de bestuurder van het object dat het ongeval 
veroorzaakt;  
 
3.7 Contractuele aansprakelijkheid  
voor schade die voortvloeit uit contractuele verplichtingen voor zover die verder gaan dan de wettelijke aansprakelijkheid;  
 
3.8 Opzet, grove of merkelijke schuld  
door opzet, grove of merkelijke schuld van verzekerde, een en ander met voorbijgang aan artikel 7:952 Burgerlijk Wetboek; 
 
3.9 Niet bevoegde bestuurder, bezitter of houder te kwader trouw  
a van degene die het object bestuurt, bedient, gebruikt, of zich daarop bevindt zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende  
   machtiging van verzekerde;  
b van de bezitter of houder te kwader trouw van het object;  
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3.10 Atoomkernreactie  
a voor schade aan personen alsmede de daaruit voortvloeiende schade, 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.  
 
3.11 Molest  
voor schade aan personen en zaken alsmede de daaruit voortvloeiende schade, veroorzaakt door;  
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 Aansprakelijkheid  
   De schade bedoeld in artikel 2.2.a van deze module voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste de in artikel 2.2.a van  
   deze module genoemde bedragen.  
b Kosten  
   De kosten bedoeld in artikel 2.2.d van deze module voor alle verzekerden tezamen per gebeurtenis eventueel boven de in  
   artikel 2.2.a van deze module genoemde bedragen.  
 
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 Eigen risico  
De eventueel van toepassing zijnde eigen risico's gelden per gebeurtenis en onafhankelijk van elkaar.  
 
4.4 Rechtstreekse schadeloosstelling aan benadeelde  
Verzekeraar heeft in geval van schade aan derden het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen 
schikkingen te treffen. Hij zal daarbij de belangen van de verzekerde(n) in het oog houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


