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ARTIKEL 1
Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 AMEV
AMEV Schadeverzekering N.V.
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht, Nederland

1.2 Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan.

1.3 Verzekerde
Degene die als zodanig in de rubrieksvoorwaarden van
verzekering wordt aangemerkt.

1.4 Rubriek
De voorwaarden van verzekering zoals omschreven in de
rubrieksvoorwaarden en de eventueel daarbij behorende
clausules.

1.5 Verzekering
De verzekeringsovereenkomst, waarvan de inhoud is weer-
gegeven in het polisblad, het polisaanhangsel, de algemene
voorwaarden van verzekering, de rubrieksvoorwaarden en de
eventuele clausules.

1.6 Polisblad
Het blad dat bij deze polis hoort met de gegevens en de
nadere bepalingen omtrent de voorwaarden van deze
verzekering.

1.7 Geldigheidsduur
De periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de
datum waarop de verzekering eindigt.

1.8 Verzekeringsjaar
Een periode van 12 maanden vanaf de premievervaldag en
elke aansluitende periode van gelijke duur. Indien de periode
vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de premiever-
valdag of vanaf de premievervaldag tot de einddatum korter
is dan 12 maanden, wordt een dergelijke periode ook als een
verzekeringsjaar beschouwd. Bij een geldigheidsduur korter
dan 12 maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de
geldigheidsduur.

ARTIKEL 2
Premie
2.1 Premiebetaling

De premie (waaronder mede te verstaan de voorschot-
premie), de kosten en de assurantiebelasting zijn bij vooruit-
betaling verschuldigd. De verzekeringnemer dient de premie,
de kosten en de assurantiebelasting te betalen uiterlijk op de
30e dag nadat zij verschuldigd worden.

2.2 Wanbetaling
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet of niet
tijdig betaalt, kunnen aan de verzekering en/of rubriek geen
rechten worden ontleend voor de verzekeringstermijn
waarvoor de premie niet is betaald.
Voor de rubrieken aansprakelijkheid (anders dan van
particulieren) geldt in dit verband dat aan deze rubrieken
geen rechten kunnen worden ontleend met betrekking tot
aanspraken die worden ingesteld en/of door AMEV worden
ontvangen in de periode waarover geen premie is betaald
alsmede met betrekking tot aanspraken of omstandigheden
die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat in die periode
heeft plaatsgevonden.
De verzekeringnemer blijft gehouden het verschuldigde te
betalen. De dekking wordt weer van kracht na de dag
waarop het verschuldigde door AMEV is ontvangen.

2.3 Terugbetaling premie
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering - anders dan
wegens kwade trouw van de verzekeringnemer - betaalt
AMEV de premie terug over de termijn waarin de verzekering
niet meer van kracht is. Op dit restitutiebedrag worden
administratiekosten in mindering gebracht. Het recht op
terugbetaling vervalt indien het terug te betalen bedrag
minder dan € 12,00 bedraagt.

ARTIKEL 3
Premieberekening
3.1 Naverrekening

Tenzij anders overeengekomen tussen verzekeringnemer en
AMEV wordt de premie gebaseerd op veranderlijke
gegevens, zoals jaarloon en jaaromzet. Indien die gegevens
bij het aangaan van de verzekering niet of niet voldoende
bekend zijn, worden zij geschat. De aldus vastgestelde
premie geldt als een voorlopige premie voor dat
verzekeringsjaar.
Uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van een verzekeringsjaar
dient de verzekeringnemer de gegevens te verstrekken die
nodig zijn om de definitieve premie voor dat jaar vast te
stellen. Indien de verzekeringnemer die verplichting niet
nakomt heeft AMEV het recht de definitieve premie vast te
stellen op het bedrag van de voorlopige premie, vermeerderd
met 50%.
De definitieve premie voor dat jaar is tevens de voorlopige
premie in het nieuwe verzekeringsjaar.
Indien de definitieve premie lager is dan de voorlopige
premie, zal AMEV het verschil terugbetalen met inachtneming
van de eventueel geldende minimumpremie. Indien de
definitieve premie hoger is dan de voorlopige premie, is de
verzekeringnemer gehouden het verschil bij te betalen.
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3.2 Driejaarlijkse premievaststelling
Indien de premie wordt gebaseerd op veranderlijke gegevens
maar onder een bepaald niveau blijft, wordt de premie
telkens vastgesteld voor een periode van 3 jaar. De
verzekeringnemer is in dat geval verplicht binnen 2 maanden
na een schriftelijk verzoek daartoe aan AMEV de gegevens te
verstrekken die nodig zijn om de jaarpremie per eerst-
komende premievervaldatum opnieuw voor 3 jaar vast te
stellen.
Indien de verzekeringnemer niet aan zijn verplichting voldoet
heeft AMEV het recht de nieuwe jaarpremie vast te stellen op
150 procent van de tot dan geldende jaarpremie. Indien een
wijziging in de bedrijfsomvang daartoe aanleiding geeft, heeft
AMEV te allen tijde het recht om tot jaarlijkse naverrekening
over te gaan overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid.

ARTIKEL 4
Wijziging van premie en/of voorwaarden
4.1 En bloc wijziging

AMEV heeft het recht de premie en/of voorwaarden van
bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort
deze verzekering en/of rubriek tot die groep, dan is AMEV
gerechtigd de premie en/of voorwaarden van deze
verzekering overeenkomstig die wijzigingen aan te passen op
een door haar te bepalen datum.

4.2 Wijziging bij risicoverzwaring .
AMEV heeft het recht de premie en/of voorwaarden van deze
verzekering en/of rubriek te wijzigen indien de activiteiten van
de verzekerde in het kader van de op het polisblad vermelde
verzekerde hoedanigheid een zodanige wijziging ondergaan,
dat het verzekerde risico als gevolg daarvan wordt
verzwaard.
De verzekeringnemer is verplicht AMEV van deze wijziging in
kennis te stellen en wel zo spoedig mogelijk, maar in ieder
geval binnen twee maanden na het intreden van de wijziging.
Aan deze verzekering en/of rubriek kunnen geen rechten
worden ontleend met betrekking tot risico's die met
voornoemde wijziging van activiteiten verband houden.
Dit artikellid is niet van toepassing op de rubriek
Aansprakelijkheid voor Particulieren.

4.3 Mededeling van de wijziging
De verzekeringnemer ontvangt bericht van de wijziging als
bedoeld in artikel 4.1 en 4.2 en wordt geacht met de wijziging
te hebben ingestemd, tenzij hij schriftelijk het tegendeel heeft
bericht binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving.
In het laatste geval eindigt de verzekering op de datum die
AMEV in de mededeling noemt.
De verzekeringnemer kan een wijziging in premie en/of
voorwaarden, als bedoeld in artikel 4.1 niet weigeren indien:
- de wijziging voortvloeit uit wettelijke regelingen of

bepalingen, maar verder geen gevolgenheeft voor de
premie en/of de dekking;

- de wijziging een verlaging van de premie en/of een
uitbreiding van de dekking inhoudt. Wanneer meer
rubrieken zijn verzekerd en de wijziging betrekking heeft
op de premie en/of voorwaarden van één of meer
verzekerde rubrieken dan leidt het bericht van verze-
keringnemer uitsluitend tot beëindiging van de
betreffende verzekerde rubriek(en), tenzij op het polisblad
onder de betreffende rubriek(en) anders is bepaald.

ARTIKEL 5
Duur en einde van de verzekering
5.1 Geldigheidsduur

De verzekering heeft een op het polisblad aangegeven
geldigheidsduur en wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde
termijn verlengd.

5.2 Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:
a op de einddatum indien de verzekeringnemer de

verzekering uiterlijk 2 maanden voor deze datum
schriftelijk heeft opgezegd;

b op de premievervaldatum indien AMEV de verzekering
uiterlijk 2 maanden voor die datum schriftelijk heeft
opgezegd;

c bij definitieve beëindiging van de activiteiten in het
verzekerde beroep of bedrijf;

d indien de verzekeringnemer niet instemt met een wijziging
van premie en/of voorwaarden als bedoeld in de artikelen
4.1 of 4.2 en wel met ingang van de datum die in de
mededeling van de wijziging staat vermeld.

Voorts kan AMEV de verzekering schriftelijk opzeggen:
e zodra de verzekeringnemer langer dan 3 maanden, te

rekenen vanaf de premievervaldatum, in gebreke blijft
met betaling van de premie, kosten en/of
assurantiebelasting;

f binnen 30 dagen nadat AMEV heeft kennisgenomen van
een beroep van verzekerde op dekking onder deze
verzekering;

g binnen 30 dagen nadat AMEV een uitkering onder deze
verzekering heeft gedaan dan wel dekking onder deze
verzekering heeft geweigerd.

De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in de
opzeggingsbrief wordt genoemd, waarbij AMEV een opzeg-
gingstermijn in acht zal nemen van tenminste 30 dagen.

ARTIKEL 6
Mededelingen aan de tussenpersoon
Mededelingen van AMEV aan de tussenpersoon van verzekering-
nemer over deze verzekering worden geacht rechtstreeks aan
verzekeringnemer te zijn gedaan. Verzekeringnemer kan zich er niet
op beroepen dat de mededelingen hem zelf nimmer hebben
bereikt.

ARTIKEL 7
Geschillen
Op alle geschillen over deze verzekering is het Nederlandse recht
van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd
van deze geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 8
Adres
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden
inzake mededelingen aan tussenpersonen geschieden alle
kennisgevingen door AMEV rechtsgeldig aan het laatst bij AMEV
bekende postadres van de verzekeringnemer, of aan het adres van
de tussenpersoon van verzekeringnemer.

ARTIKEL 9
Klachtenbehandeling
Voor klachten over de uitvoering van deze schadeverzekering kunt
u terecht bij:
- AMEV Klachtenservice, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht;
- Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,

2509 AN Den Haag.

ARTIKEL 10
Persoonsgegevens
De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering verstrekte
persoonsgegevens worden door AMEV verwerkt ten behoeve van
het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of
financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende
relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude
en van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.


