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Clausuleblad Chabot Brand 2019-1  
 
Dit clausuleblad is van kracht indien er op het polisblad naar wordt verwezen en is in aanvulling op de van kracht zijnde 
voorwaarden (VLA.BVZB.2006, VLA.BVUG.2006, VLA.BVBU.2006 of VLA.BVB.2006) en prevaleren als bijzondere 
voorwaarden boven deze voorwaarden.  
 
Algemeen  
 
Deze verzekering betreft een eigen product van Chabot Assuradeuren B.V. en is derhalve niet tot stand gekomen op de co-
assurantiemarkt  
 
Chabot Assuradeuren B.V. is een volmacht bedrijf dat als gevolmachtigd agent optreedt namens een aantal 
verzekeringsmaatschappijen. Chabot Assuradeuren B.V. is een 100% zustermaatschappij van (assurantie)makelaar en adviseur 
VLC & Partners B.V. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website:  
 
www.chabotassuradeuren.nl 
 
Onderliggende makelaarsvoorwaarden (VLA.BVZB.2006, VLA.BVUG.2006, VLA.BVBU.2006 en VLA.BVB.2006) zijn gebaseerd op de 
model voorwaarden Nederlandse Beursvoorwaarden voor Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering (NBZB 2006), Nederlandse 
Beursvoorwaarden voor Uitgebreide Gevarenverzekering (NBUG 2006), Nederlandse Beursvoorwaarden voor 
bedrijfsschadeverzekering Uitgebreid (NBBU2006) en Nederlandse Beursvoorwaarden Brand (NBB2006) die bij de Coöperatieve 
Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. (VNAB) zijn gedeponeerd. De tekst van de beursvoorwaarden is beschikbaar via de 
website van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A., www.vnab.nl.  
 
Vaststelling van de schade 
In afwijking van Artikel 8.2 (VLA.BVZB.2006) en artikel 7.2 (VLA.BVUG.2006, VLA.BVBU.2006 en VLA.BVB.2006) van de 
voorwaarden geldt het navolgende: 
1 Inschakeling van experts 
De schade en voor vergoeding in aanmerking komende kosten worden vastgesteld in onderling overleg of via het inschakelen van 
twee experts. 
Van die experts wordt één benoemd door de maatschappij en één door de verzekerde. 
Voor de situatie dat deze experts geen overeenstemming bereiken benoemen zij voorafgaande aan hun werkzaamheden een 
derde expert die binnen de grenzen van beide taxaties een bindende uitspraak zal doen. 
2 Kosten van experts 
Het salaris en de kosten van alle experts komen ten laste van de maatschappij, met dien verstande dat voor de door de 
verzekerde benoemde expert maximaal het bedrag wordt vergoed dat de maatschappij als salaris en kosten voor de door haar 
benoemde expert heeft betaald.  
Tot de kosten van een expert worden ook gerekend de kosten van de personen die door deze expert zijn ingeschakeld. De 
maatschappij vergoedt geen kosten verbonden aan het inschakelen van een expert die zich niet heeft geconformeerd aan de 
‘Gedragscode Expertiseorganisaties’. 
 
Premie 
In afwijking van Artikel 15 (VLA.BVZB.2006) en artikel 14 (VLA.BVUG.2006 en VLA.BVB.2006) en Artikel 12 VLA.BVBU.2006 van de 
voorwaarden geldt het navolgende: 
1.1 Premiebetaling  
De premie, waarin begrepen de kosten en de assurantiebelasting, is bij vooruitbetaling op de premievervaldatum verschuldigd. 
Deze datum wordt altijd op het betalingsverzoek vermeld.  
1.2 Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie  
Indien verzekeringnemer de aanvangspremie, dat is de eerste premie die na het sluiten van de verzekering verschuldigd wordt, 
niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een 
aanmaning door verzekeraar(s) is vereist geen dekking verleend ten aanzien van alle aanspraken en/of omstandigheden die zijn 
ingesteld of die voortvloeien uit handelen of nalaten nadat 30 dagen sinds de ingangsdatum zijn verstreken. Onder 
aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging van de 
verzekering verschuldigd wordt.  
1.3 Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie en volgende premietermijnen  
Indien verzekeringnemer de tweede en/of volgende premietermijnen, dan wel de vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen 
dekking verleend ten aanzien van alle aanspraken en/of omstandigheden die zijn ingesteld of die voortvloeien uit handelen of 
nalaten na de voor die premie geldende vervaldag. Indien verzekeringnemer de tweede en/of volgende premietermijnen, dan 
wel de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van alle aanspraken en/of omstandigheden 
die zijn ingesteld of die voortvloeien uit handelen of nalaten vanaf de vijftiende dag nadat verzekeraar(s) de verzekeringnemer 
na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven.  
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Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de verzekering 
verschuldigd wordt.  
1.4 Verschuldigdheid premie blijft/herstel dekking bij betaling achteraf  
Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling opgeschort of beëindigd, de verzekeringnemer blijft verplicht de premie te 
voldoen. De dekking wordt weer van kracht voor alle aanspraken en/of omstandigheden die zijn ingesteld of die voortvloeien uit 
handelen of nalaten na de dag waarop hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel, dus inclusief alle tot dan 
toe onbetaald gebleven opeisbare premietermijnen, door verzekeraar(s) is ontvangen.  
1.5 Terugbetaling premie  
Behalve bij opzegging wegens opzet verzekeraar(s) te misleiden, wordt bij tussentijdse beëindiging restitutie verleend voor 
reeds betaalde premie die betrekking heeft op de periode na de datum van beëindiging. De omvang van de premierestitutie 
wordt naar billijkheid vastgesteld.  
 
Geschillen en klachten 
Met terzijdestelling van artikel 22 (VLA.BVZB.2006), artikel 21 (VLA.BVUG.2006 en VLA.BVB.2006) en artikel 19 (VLA.BVBU.2006) 
(geschillen) van de voorwaarden geldt het navolgende: 
 
Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kunt u zich schriftelijk wenden tot:  
 Chabot Assuradeuren B.V.  
 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)  

 
Postbus 93257  
2509 AG Den Haag  
Telefoon: 070-33 38 999  
E-mail: consumenten@kifid.nl  
Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachten-behandelingsmogelijkheden of u vindt de behandeling of uitkomst 
hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 
 
Wijziging van premie en/of voorwaarden  
Verzekeraar(s) heeft/hebben het recht om de premie en/of voorwaarden voor eenzelfde soort van verzekeringen tussentijds aan 
te passen aan nieuwe premie en/of voorwaarden. Verzekeraar(s) zal/zullen de verzekeringnemer van tevoren schriftelijk in 
kennis stellen van de aanpassing. Indien de aanpassing leidt tot een hogere premie of voorwaarden die voor de 
verzekeringnemer nadeliger zijn, dan heeft de verzekeringnemer het recht de aanpassing schriftelijk te weigeren tot 30 dagen 
na de datum waarop de aanpassing is gaan gelden.  
Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt eindigt de verzekering op de datum waarop die aanpassing is gaan gelden.  
De verzekeringnemer heeft niet het recht om de aanpassing te weigeren indien de wijziging van de premie en/of voorwaarden:  
- voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;  
- een verlaging van de premie inhoudt;  
- uitbreiding van de dekking inhoudt;  
- verband houdt met een indexering. 
 
Begin, duur en einde van de verzekering  
In afwijking van Artikel 18.1 (VLA.BVZB.2006), artikel 17.1 (VLA.BVUG.2006 en VLA.BVB.2006) ) en artikel 15.1 (VLA.BVBU.2006) 
gaat de dekking van een verzekering in op 00.00 uur van de in de polis vermelde ingangsdatum en eindigt op 24.00 uur van de 
datum die als beëindigingsdatum van een verzekering is overeengekomen en/of vastgesteld met inachtneming van de hierna 
omschreven opzegmogelijkheden. 
 
U kunt de verzekering beëindigen in de volgende gevallen: 
1 Bij het einde van de eerste contracttermijn 
Uw opzegging moet uiterlijk twee maanden voor het einde van de eerste contracttermijn door ons zijn ontvangen. De 
verzekering eindigt dan op de einddatum van de eerste contracttermijn. 
2 Na de eerste contracttermijn 
U kunt de verzekering op ieder moment beëindigen. De verzekering eindigt dan op de datum die u hebt aangegeven, maar 
minimaal één maand na de datum dat u hebt opgezegd. Als u en wij overeenkomen dat de verzekering eerder eindigt, geldt de 
datum die wij zijn overeengekomen. 
 
Tussentijdse opzegmogelijkheden verzekeraar  
De verzekering kan tussentijds door verzekeraar(s) worden opgezegd bij:  
1 Wanbetaling  
Indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie weigert te betalen of niet tijdig betaalt. Bij weigering de premie te 
betalen of het niet tijdig betalen van de aanvangspremie eindigt de verzekering op de in de opzeggingsbrief genoemde datum.  
In geval van niet tijdige betaling van de vervolgpremie kan opzegging niet eerder plaatsvinden dan na een vruchteloze 
aanmaning. De verzekering eindigt dan niet eerder dan twee maanden na de dagtekening van de opzeggingsbrief;  
2 Niet nakomen mededelingsplicht door verzekeringnemer  
Binnen twee maanden na de ontdekking dat de verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet 
is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet verzekeraar(s) te misleiden dan wel verzekeraar(s) 
de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde datum;  
3 Verstrekken van onjuiste gegevens bij schade  
Indien in geval van schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, met onmiddellijke ingang;  
4 Schademelding  
Na een schademelding op grond van een naar redelijkheid en billijkheid als ongunstig te beschouwen schadeverloop, mits de 
opzegging uiterlijk op de 30e dag na betaling dan wel afwijzing van de schade door verzekeraar(s) heeft plaatsgevonden en de 
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verzekeringnemer reeds een waarschuwingsbrief met betrekking tot het ongunstige schadeverloop had ontvangen.  De 
verzekering eindigt dan niet eerder dan twee maanden na de dagtekening van de opzeggingsbrief met een opzegtermijn van 
twee maanden. 
 
Tussentijdse opzegmogelijkheden verzekeringnemer  
De verzekering kan tussentijds door verzekeringnemer worden opgezegd:  
1 Niet akkoord met aanpassing premie en voorwaarden  
Indien verzekeringnemer niet akkoord gaat met een aanpassing van premie en/of voorwaarden.  
De verzekering eindigt op de datum waarop die aanpassing is gaan gelden;  
2 Beroep op niet nakoming van de mededelingsplicht door maatschappij  
Binnen twee maanden nadat verzekeraar(s) tegenover verzekeringnemer een beroep op de niet-nakoming van de 
mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering heeft/hebben gedaan. De verzekering eindigt op de datum die in de 
opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke daarvan op de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief;  
3 Schademelding  
Na een schademelding op grond van een naar redelijkheid en billijkheid als ongunstig te beschouwen schadeverloop, mits de 
opzegging uiterlijk op de 30e dag na betaling dan wel afwijzing van de schade door de verzekeringnemer heeft plaatsgevonden 
en deze van verzekeraar(s) reeds een waarschuwingsbrief met betrekking tot het ongunstige schadeverloop had ontvangen, met 
een opzegtermijn van twee maanden;  
4 Verkoop verzekerd belang  
Zodra het verzekerd belang door verkoop of op andere wijze is overgegaan.  

 
 


