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    CLAUSULES LANDMATERIAALVERZEKERING VOOR OFFERTE 
                           BNP PARIBAS - SMT GROUP S.A. – SMT NEDERLAND  

 
 
Clausule uitsluiting inbreuk op handels- en/ of economische sancties: 
1. Uitgesloten is schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond van nationale of internationale  
    regelgeving niet mag worden gehandeld. 
2. Uitgesloten zijn de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere  
    entiteiten ten aanzien waarvan het verzekeraars ingevolge nationale of internationale  
    regelgeving niet is toegestaan die belangen te verzekeren.  
 
Aansprakelijkheid vervoer gevaarlijke stoffen : 
Indien het verzekerde object een motorrijtuig betreft in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering  
Motorrijtuigen (W.A.M.) en het maximum toelaatbare gewicht daarvan meer bedraagt  
dan 3.500 kg, is meeverzekerd de aansprakelijkheid van de exploitant van dat motorrijtuig op grond van  
de afdeling 8.14.1 BW voor schade veroorzaakt door een gevaarlijke stof gedurende de periode waarin  
die stof zich aan boord van dat motorrijtuig of aanhangwagen bevindt of daarop wordt geladen of gelost. 
De aansprakelijkheid van de exploitant voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is verzekerd tot  
€  10.000.000,00 per gebeurtenis in geval van materiële schade en personenschade tezamen.   
 
Meeverzekerd zijn sloopwerkzaamheden (beperkt): 
Medeverzekerd zijn sloopwerkzaamheden met dien verstande dat van de verzekering is uitgesloten: 
-  Alle schade verband houdende met het gebruik van explosieven; 
- Alle schade verband houdende met van het gebruik van een beulbal; 
- Schade aan zaken welke voor hergebruik bestemd zijn dan wel aan zaken welke niet gesloopt  
   dienen te worden ; 
- Schade aan tuinen, beplanting, bestrating en straatmeubilair; 
- Schade in verband met het trekken dan wel slaan van (paal-) fundaties; 
- Schade aan belendingen welke direct verbonden zijn aan het te slopen object 
- Sloopwerkzaamheden waarbij meer dan zes bouwlagen worden gesloopt. 
 
Meeverzekerd gebruik aan boord van schepen/vaartuigen: 
Onder deze verzekering is meeverzekerd het gebruik van de verzekerde objecten aan boord van schepen/ 
vaartuigen. Indien de verzekerde objecten gebruikt worden voor werkzaamheden aan boord van 
schepen/vaartuigen, dan wel voor werkzaamheden welke worden verricht vanaf schepen/vaartuigen 
dan zijn hierop de navolgende bepalingen van toepassing: 
-  Nadrukkelijk is van de dekking onder deze verzekering uitgesloten alle aansprakelijkheid en kosten  
   daarmee verband houdende, als vermeld in BW 8.1000 t/m BW 8.1066 inzake de aansprakelijkheid  
   van schepen/vaartuigen. 
-  Nadrukkelijk is van de dekking onder deze verzekering uitgesloten alle aansprakelijkheid, schade dan  
   wel kosten verband houdende met schade aan het schip/vaartuig aan boord waarvan de werkzaamheden  
   worden verricht.  
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Extra kosten dekking vervangend materieel 
De verzekeraar vergoedt eveneens de door verzekeringnemer daadwerkelijk gemaakte kosten, verband 
houdende met het huren van een vervangend object. 
Deze vergoeding wordt alleen verstrekt indien de verzekeringnemer kan aantonen dat het inhuren van 
vervangend materieel noodzakelijk was, als gevolg van het uitvallen van het onder de verzekering genoemde 
verzekerde object ten gevolge van een gedekte schadegebeurtenis onder de dekking van deze verzekering. 
De volgende kosten komen voor vergoeding in aanmerking: 
- Kosten welke verschuldigd zijn voor het huren van vervangend materieel, welke vergelijkbaar is met   
  het verzekerde object, waarop de schadegebeurtenis van toepassing is; 
- Noodzakelijk gemaakte kosten in verband met het geschikt maken van het ingehuurde object, om de  
  werkzaamheden van het beschadigde object te kunnen voortzetten; 
- De vervoerskosten van het ingehuurde object van en naar de locatie waar dit object zal worden     
  gebruikt. 
 
De hiervoor genoemde kosten worden vergoed boven het voor het betreffende object verzekerde bedrag.   
-  tot maximaal 30 dagen na de gebeurtenis welke heeft geleid tot de schade aan het verzekerde  
   object welke vervangen dient te worden; 
-  met een wachttijd van de eerste 3 dagen na de datum van de schade aan het verzekerde object dat  
   vervangen dient te worden; 
-  tot maximaal een bedrag van € 5.000,00 per verzekerd object met een maximum van € 25.000,00  
   per gebeurtenis per verzekeringsjaar. 
 
Fabrieksgarantie: 
Indien een schade aan het verzekerde object voorgevallen nog valt binnen de termijn van de fabrieksgarantie 
dan zal te allen tijde de in eerste instantie een beroep gedaan dienen te worden op de fabrieksgarantie. 
Indien geen beroep op de fabrieksgarantie gedaan kan worden dient verzekeringnemer de bewijsstukken 
hiervan te overleggen. 
 
Schade aan ondergrondse zaken zoals kabels, buizen en/of leidingen: 
A.  Onder deze verzekering is meeverzekerd de schade aan ondergrondse zaken voor zover        
      verzekeringnemer/verzekerde daarvoor aansprakelijk is, met inbegrip van de daaruit  
      voortvloeiende gevolgschade. 
B.   Het verzekerde bedrag voor schade aan ondergrondse zaken zoals kabels, buizen en/of  
      leidingen, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende gevolgschade bedraagt maximaal  
      €  1.000.000,00 per gebeurtenis. 
C.  Uitdrukkelijk wordt bepaald dat verzekerde voorafgaande aan het uitvoeren van graaf- of 
      grondverzetwerkzaamheden onderzoek dient te doen naar de ligging van kabels, buizen en/of   
      leidingen door middel van het opvragen van de gegevens bij het Kadaster (KLIC). 
      Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op niet openbare (water)wegen of  
      (bedrijfs)terreinen dienen de gegevens bij de eigenaar of de beheerder van de desbetreffende  
      (water)wegen of (bedrijfs)terreinen te worden opgevraagd. 
D.  Het eigen risico voor schade aan ondergrondse zaken zoals kabels, buizen en/of leidingen  
      bedraagt € 750,00 per gebeurtenis indien is voldaan aan hetgeen is gesteld onder C. 
      Indien niet is voldaan aan hetgeen onder C is gesteld inzake het onderzoek doen naar de ligging   
      van kabels, buizen en leidingen dan geldt een eigen risico van 10 % van het schadebedrag met  
      een minimum van € 750,00 per gebeurtenis en een maximum van €  10.000,00 per gebeurtenis. 
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Regiefouten 
Meeverzekerd zijn regiefouten van de houder, gebruiker en/of de huurder van het verzekerde object,  
echter uitsluitend indien de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit deelname aan het verkeer zoals 
omschreven in de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. 
Het maximum verzekerde bedrag voor regiefouten zal altijd beperkt zijn tot € 250.000,00 per gebeurtenis. 
 
Uitsluiting asbest verwerking: 
Nadrukkelijk is van de dekking onder deze verzekering uitgesloten alle schade aan het de verzekerde 
object(en), kosten en alle schade aan derden waarvoor verzekeringnemer aansprakelijk wordt gehouden 
verband houdende met of voortvloeiende uit de behandeling, verwerking of het vervoer van asbest. 
 
Uitsluiting heiwerkzaamheden: 
Nadrukkelijk is van de dekking onder deze verzekering uitgesloten alle schade aan het/de verzekerde 
object(en), kosten en alle schade aan derden waarvoor verzekeringnemer, verzekerde aansprakelijk 
wordt gehouden verband houdende met of voortvloeiende uit heiwerkzaamheden.  
 
Uitsluiting schade aan de lading en last: 
Nadrukkelijke is van de dekking onder de verzekering uitgesloten alle schade aan de met het/de  
verzekerde object(en) vervoerde lading of last. 
 
Clausule uitsluiting gekentekende objecten (zowel buitenlands als Nederland kenteken): 
Nadrukkelijk zijn van de dekking onder de verzekering uitgesloten machines/objecten welke voorzien  
zijn van een (buitenlands) kenteken dan wel waarvoor op grond van een (buitenlandse) wetgeving een 
(buitenlands) kenteken verplicht is. 
 
Uitsluiting schade aan de bestuurder van het verzekerde object: 
Van de in de polis en clausule(s) vermelde dekking is uitgesloten de vergoedingsplicht van de 
verzekeringnemer/verzekerde, in zijn hoedanigheid van werkgever, voor personenschade geleden  
door de bestuurder van het verzekerde object dat een ongeval veroorzaakt.   
 
Cascodekking uitgebreid maximaal tot en met ouderdom 5 jaar: 
Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de cascodekking geschiedt overeenkomstig artikel 3..1.1. (casco 
uitgebreid) en is van toepassing voor objecten niet ouder dan vijf jaar. Voor objecten ouder dan vijf jaar 
geschiedt de verzekering op de condities als omschreven in artikel 3.1.2 (casco standaard) zonder dat 
verzekeraars daarvan een aanzegging behoeven te doen. 
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B26    CLAUSULE DIEFSTAL WERK- EN LAND(BOUW)MATERIEEL 
1.  In geval van diefstal, verduistering, vermissing van of joyriding met het verzekerde object geldt  
     voor cascoschade een (extra) eigen risico van 10 % van het schadebedrag met een minimum van  
     € 1.500,00 per gebeurtenis en een maximum van € 15.000,00 per gebeurtenis. 
 
2.  Bij de berekening van het schadebedrag dat ten laste van de polis kan worden gebracht, zal het  
     (extra) eigen risico worden toegepast vóór andere in de polis voorkomende eigen risico's.  
     Voor de toepassing van het extra eigen risico maakt het geen verschil of het  object later geheel  
     of gedeeltelijk wordt teruggevonden. 
 
3.  Het (extra) eigen risico zal niet worden toegepast indien verzekeringnemer aantoont dat: 
        - het object, was uitgerust met een door VbV of een soortgelijke instantie goedgekeurd 
          beveiligingssysteem, en 
       - dit beveiligingssysteem in overeenstemming is met de voorgeschreven beveiligingsklasse  
         conform de opgenomen risico-indeling, en 
       - dit beveiligingssysteem is goedgekeurd en jaarlijks is gecontroleerd door een erkend VbV  
          inbouw bedrijf, en 
      -  dit beveiligingssysteem ten tijde van de diefstal, verduistering, vermissing of joyriding in 
          werking was. 
 
4.  Ongeacht het gestelde in lid 3 zal het (extra) eigen risico ook worden toegepast indien de  
      gemachtigde gebruiker van het object, in ernstige mate in gebreke is gebleven om die maatregelen  
      te treffen welke van een zorgvuldig gebruiker onder gegeven omstandigheden mocht worden  
      verwacht teneinde het risico van diefstal, verduistering, vermissing van of joyriding met het  
      verzekerde object te voorkomen. 
 
Van deze clausule kan door middel van aanvullende bepalingen en/of clausules worden afgeweken. 
 
Bij verschil tussen de tekst van deze clausule met de Clausule diefstal Werk- en Land(bouw)materieel  
die op 15 september 2009 bij de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. is 
gedeponeerd, zullen alleen de bepalingen van de laatste van kracht zijn. De tekst van de beursvoorwaarden 
is beschikbaar via de website van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A., 
www.vnab.nl. 
 
 

 
Rotterdam,  28 juli 2017, 
Dutch Marine Insurance B.V. 
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