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ARTIKEL 1
Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Verzekerden
1.1.1 De verzekeringnemer, alsmede de vennoten,

firmanten, commissarissen en bestuurders,
optredend binnen de verzekerde hoedanigheid.

1.1.2 Andere op het polisblad mede als verzekerde
opgenomen natuurlijke of rechtspersonen, alsmede
de vennoten, firmanten, commissarissen en bestuur-
ders, optredend binnen de verzekerde hoedanigheid.

1.1.3 Personeelsverenigingen, pensioenfondsen en andere
fondsen, instellingen en stichtingen opgericht in het
kader van de verhoudingen tussen de verzekerden
genoemd in 1.1.1 en 1.1.2 en hun ondergeschikten,
alsmede de bestuursleden daarvan, optredend in die
hoedanigheid.

1.1.4 Ondergeschikten van de verzekerden genoemd in
1.1.1 tot en met 1.1.3 indien en voor zover zij
werkzaamheden verrichten voor die verzekerden
binnen de verzekerde hoedanigheid.

1.1.5 De huisgenoten en familieleden van de verzekerden
genoemd in 1.1.1 en 1.1.2 indien en voor zover zij
werkzaamheden verrichten voor die verzekerden
binnen de verzekerde hoedanigheid.

1.2 Derden
Iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde
verzekerde.

1.3 Schade
1.3.1 Personenschade

Letsel of aantasting van de gezondheid van
personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend,
met inbegrip van de daaruit voortvloeiende
gevolgschade.

1.3.2 Zaakschade
Beschadiging, vernietiging of verlies alsmede
verontreiniging of vuil worden van zaken van anderen
dan de verzekeringnemer, met inbegrip van de
daaruit voortvloeiende gevolgschade. Onder
zaakschade is niet begrepen beschadiging,
vernietiging, verlies of verontreiniging van
informatiedragers en de daarop aanwezige informatie
(software).

Onder schade wordt niet verstaan de door potentiële
benadeelden gemaakte kosten van maatregelen ter
voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 van het
Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke bepalingen,
daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende gevolgschade,
tenzij het kosten betreft die voortvloeien uit maatregelen die
redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigende
gevaar van schade af te wenden.

1.4 Milieuaantasting
De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van
enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een
prikkelende of besmetting of bederf veroorzakende of een
verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht,
het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e)
water(gang).

1.5 Bereddingskosten
Kosten, verbonden aan maatregelen, die tijdens de geldig-
heidsduur van de verzekering door of vanwege een
verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn
om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te

wenden, waarvoor - indien gevallen - een verzekerde
aansprakelijk zou zijn en de verzekerde rubriek dekking biedt,
of om die schade te beperken.

1.6 Aanspraak
Een aanspraak tot vergoeding van schade als gevolg van een
handelen of nalaten, ingesteld tegen verzekerde(n).
Aanspraken, al dan niet tegen meerdere verzekerden
ingesteld, die verband houden met of voortvloeien uit
hetzelfde handelen of nalaten, een voortdurend handelen of
nalaten, of een opeenvolgend handelen of nalaten met
dezelfde oorzaak, worden als één aanspraak beschouwd en
worden geacht door AMEV te zijn ontvangen op het moment
waarop de eerste aanspraak of de eerste melding van de
daarop betrekking hebbende omstandigheid is ontvangen.

1.7 Omstandigheid
Feit(en), waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan
worden afgeleid. Als zodanig worden beschouwd feiten ten
aanzien waarvan verzekerde concreet kan meedelen van wie
de aanspraak kan worden verwacht, uit welk handelen of
nalaten de aanspraak kan voortvloeien en welke maatregelen
door verzekerde zijn genomen om de aanspraak te voor-
komen of te beperken.

1.8 Handelen of nalaten
Een gedraging van een verzekerde waaruit een aanspraak
voortvloeit.
Met een handelen of nalaten van verzekerde wordt gelijk
gesteld:
a. gedragingen van andere personen waaruit een

aanspraak voortvloeit;
b. een schadeveroorzakend feit waaraan de wet een

aansprakelijkheid voor zaken verbindt.

ARTIKEL 2
Dekkingsomschrijving
2.1 Dekking van een aanspraak

Deze rubriek dekt, met inachtneming van de Algemene
Voorwaarden van Verzekering, de aansprakelijkheid van
verzekerden in de verzekerde hoedanigheid voor schade van
derden, mits:
- de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal

tegen verzekerden is ingesteld tijdens de geldigheidsduur
van deze rubriek en tevens tijdens de geldigheidsduur
schriftelijk door AMEV is ontvangen, en

- de aanspraak of de omstandigheid bij het aangaan van
de rubriek bij de verzekeringnemer of de aansprakelijk
gestelde verzekerde niet bekend was.

2.2 Melding van een omstandigheid
Indien de melding van een omstandigheid door AMEV voor
de eerste maal schriftelijk is ontvangen tijdens de geldig-
heidsduur van deze rubriek, zal de aanspraak, die daaruit
voortvloeit, worden geacht door AMEV te zijn ontvangen op
de datum van ontvangst van die eerste melding.

2.3 Verzekerd bedrag
2.3.1 De maximale vergoedingsplicht van AMEV voor alle

aan een verzekeringsjaar gerelateerde aanspraken
zal niet meer bedragen dan het maximum verzekerd
bedrag dat op het polisblad voor het betreffende
verzekeringsjaar staat vermeld.

2.3.2 De vergoedingsplicht van AMEV per aanspraak en
per verzekeringsjaar bedraagt voor alle verzekerden
tezamen ten hoogste het daarvoor op het polisblad
vermelde verzekerde bedrag.
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2.3.3 Zonodig boven het verzekerd bedrag per aanspraak
worden vergoed de hierna onder a tot en met c
genoemde kosten alsmede de onder d genoemde
wettelijke rente, echter ten hoogste tot éénmaal het
verzekerde bedrag per aanspraak voor alle kosten en
wettelijke rente tezamen en onverminderd de
maximale vergoedingsplicht van AMEV per
verzekeringsjaar:
a. de kosten van met goedvinden of op verlangen

van AMEV verleende rechtsbijstand in of buiten
een gerechtelijke procedure;

b. de kosten die met goedvinden van AMEV
worden gemaakt ter vaststelling van
aansprakelijkheid en schade.

c. de bereddingskosten als omschreven in artikel
1.5;

d. de wettelijke rente over het door de verzekering
gedekte gedeelte van de hoofdsom.

Het op het polisblad vermelde eigen risico is niet van
toepassing op de kosten hiervóór onder a en b
genoemd.

2.3.4 Met betrekking tot het maximum verzekerd bedrag
per aanspraak en per verzekeringsjaar geldt dat de
datum van ontvangst door AMEV van de eerste
schriftelijke melding van de aanspraak of
omstandigheid bepalend is voor het verzekeringsjaar
waaraan de desbetreffende aanspraak of
omstandigheid wordt toegerekend.

2.3.5 Indien de aansprakelijkheid van verzekerden onder
meer dan één van de in de polis van toepassing
verklaarde rubrieken mocht zijn verzekerd, zullen de
verzekerde bedragen van de onderscheiden
rubrieken niet cumuleren en geldt als verzekerd
bedrag uitsluitend het hoogste bedrag dat van
toepassing is.

2.4 Verzekerd bedrag brand- en explosieschade
Binnen de grenzen van de maximale vergoedingsplicht per
aanspraak en per verzekeringsjaar als bedoeld in artikel 2.3
wordt voor aanspraken ter zake van zaakschade als gevolg
van brand en/of explosie ten hoogste vergoed het daarvoor
op het polisblad vermelde verzekerde bedrag per aanspraak.

2.5 Wijziging verzekerd bedrag
2.5.1 Indien in enig verzekeringsjaar het verzekerd bedrag

per verzekeringsjaar wijzigt, wordt ten hoogste
vergoed het bedrag, berekend naar rato van de
perioden, waarvoor in dat verzekeringsjaar de
verschillende verzekerde bedragen per jaar van
kracht zijn.

2.5.2 Voor aanspraken of omstandigheden die op het
tijdstip van een verhoging van het verzekerde bedrag
bekend zijn bij verzekeringnemer of een aansprakelijk
gestelde verzekerde, gelden per aanspraak de
verzekerde bedragen en eigen risico's die van
toepassing waren vóór het tijdstip van de verhoging.

2.6 Dekking van aanspraken na beëindiging van de
verzekerde rubriek
2.6.1 Indien AMEV gebruik maakt van haar recht de

verzekerde rubriek te beëindigen overeenkomstig het
bepaalde in de artikelen 5.2 sub b, f en g van de
Algemene Voorwaarden van Verzekering heeft de
verzekeringnemer het recht, tegen betaling van een
premie gelijk aan 50 procent van de tot dan geldende
jaarpremie, de termijn waarbinnen aanspraken door
AMEV schriftelijk moeten zijn ontvangen, te verlengen
met een periode van één jaar na het einde van de
rubriek.

2.6.2 Indien de verzekerde rubriek eindigt wegens
beëindiging van de activiteiten van verzekerden, heeft
de verzekeringnemer het recht, tegen betaling van
een premie gelijk aan 75 procent van de tot dan
geldende jaarpremie, de termijn waarbinnen
aanspraken schriftelijk door AMEV moeten zijn
ontvangen, te verlengen met een periode van drie jaar
na het einde van de rubriek.

2.6.3 Voor aanspraken ontvangen binnen de termijn van
één respectievelijk drie jaar als genoemd in de
artikelen 2.6.1 en 2.6.2, geldt dat deze worden
toegerekend aan het verzekeringsjaar direct vóór het
einde van de rubriek.

2.6.4 Deze dekking geldt niet indien blijkt, dat de door de
rubriek gedekte aansprakelijkheid eveneens op (een)
andere polis(sen) is gedekt of daarop zou zijn gedekt
indien de rubriek niet zou hebben bestaan.

2.6.5 Om voor deze dekking in aanmerking te komen dient
verzekeringnemer uiterlijk 30 dagen vóór het einde
van de rubriek gebruik te maken van zijn recht om de
termijn te verlengen. Met betrekking tot de te betalen
premie voor deze dekking is het bepaalde in de
artikelen 2, 3, 4 en 5.2 van de Algemene Voorwaar-
den van Verzekering van overeenkomstige
toepassing.

2.7 Samenloop van verzekeringen
2.7.1 Indien blijkt dat de door de verzekerde rubriek

gedekte aansprakelijkheid eveneens onder (een)
andere polis(sen) is gedekt, of daarop zou zijn gedekt
indien de rubriek niet zou hebben bestaan, biedt de
verzekerde rubriek uitsluitend dekking voor het
verschil in verzekerde bedragen, met dien verstande
dat het verschil in verzekerde bedragen uitsluitend is
gedekt indien en voor zover het voor de rubriek
geldende verzekerde bedrag het voor die andere
polis(sen) geldende verzekerde bedrag te boven
gaat. Niet vergoed wordt het eigen risico van die
andere polis(sen).

2.7.2 Indien de in het eerste lid genoemde andere
polis(sen) één of meer voorafgaande aansprakelijk-
heidspolis(sen) betreft/betreffen en indien die
polis(sen) een bepaling bevat(ten) als in het eerste lid
omschreven of een bepaling van gelijke strekking, of
indien de dekking onder die ander polis(sen) wordt
geweigerd, zal AMEV de onder de verzekerde rubriek
ontvangen aanspraken onverplicht in behandeling
nemen en - bij gebleken aansprakelijkheid -
afwikkelen binnen de grenzen en onder de
voorwaarden van verzekering en/of toepasselijke
rubriek(en), echter uitsluitend indien en zolang de
verzekeraars van die voorafgaande
aansprakelijkheidspolissen of hun gevolmachtigden,
dekking weigeren en/of rechtens niet verplicht zijn
dekking te verlenen.

ARTIKEL 3
Uitsluitingen
3.1 Aansprakelijkheidverhogende bedingen

Niet gedekt is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit een
boete-, schadevergoedings-, vrijwarings-, garantie- of
dergelijk beding, behalve voor zover verzekerde ook zonder
dat beding aansprakelijk zou zijn geweest.

3.2 Luchtvaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade in verband met het in eigendom hebben, bezitten,
houden, gebruiken of laten gebruiken van luchtvaartuigen.
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Eveneens is niet gedekt de aansprakelijkheid van verzekerde
als opdrachtgever voor schade veroorzaakt in verband met
het gebruik van luchtvaartuigen door niet ondergeschikten in
het kader van de uitoefening van het bedrijf van verzekerde.
Wel gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde als
passagier van een luchtvaartuig.

3.3 Vaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in verband
met het in eigendom hebben, bezitten, houden, gebruiken of
laten gebruiken van vaartuigen.
Wel gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden:
a. voor schade toegebracht aan personen met of door

vaartuigen;
b. voor schade toegebracht door pontons, bakken,

roeiboten en andere vaartuigen zonder motoren voor
eigen voortstuwing, dan wel met motoren voor eigen
voortstuwing van niet meer dan 3 kW en 4 PK, een en
ander indien de waterverplaatsing niet meer is dan
20 kubieke meter;

c. voor schade veroorzaakt als passagier van een vaartuig.

3.4 Motorrijtuigen
3.4.1 Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in

verband met het in eigendom hebben, bezitten,
houden, gebruiken of laten gebruiken van een
motorrijtuig in de zin van artikel 1 van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

3.4.2 Eveneens is niet gedekt de aansprakelijkheid van
verzekerde als opdrachtgever, voor schade
veroorzaakt bij het gebruik van motorrijtuigen door
niet-ondergeschikten in het kader van de uitoefening
van het bedrijf van verzekerde en ongeacht of dat
motorrijtuig al dan niet aan het verkeer deelneemt.

3.4.3 Wel gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden:
a. voor schade veroorzaakt met of door een

ontkoppelde aanhanger, die na van een
motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt,
veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;

b. voor schade veroorzaakt met of door zaken die
worden geladen op of gelost van een
motorrijtuig;

c. voor schade veroorzaakt met of door lading die
zich bevindt op, valt van of gevallen is van een
motorrijtuig anders dan tijdens laad- en
loswerkzaamheden;

d. voor schade veroorzaakt als passagier van een
motorrijtuig;

e. als werkgever voor schade van derden
veroorzaakt bij het gebruik van motorrijtuigen
door ondergeschikten, waarvan de verzekerden
genoemd in de artikelen 1.1.1 tot en met 1.1.3
geen eigenaar zijn of waarover zij niet uit hoofde
van huur(koop) en/of leasing beschikken dan wel
waarvan zij geen verzekeringsplichtige houder
zijn in de zin van de WAM of een analoge
buitenlandse wet;

f. als opdrachtgever, voor schade veroorzaakt bij
het gebruik van een motorrijtuig waarvan hij geen
eigenaar of houder is en dat een niet-
ondergeschikte gebruikt in het kader van de
uitoefening van het bedrijf van verzekerde;

3.4.4 De hiervóór onder b en c genoemde insluitingen zijn
niet van toepassing indien de zaak respectievelijk de
lading een gevaarlijke stof is die schade veroorzaakt
waarvoor verzekerde als exploitant aansprakelijk is op
grond van afdeling 8.14.1 van het Burgerlijk Wetboek.

3.4.5 De hiervóór onder e en f genoemde insluitingen zijn
niet van toepassing indien verzekerde als werkgever
en/of opdrachtgever aansprakelijk is voor schade van

de ondergeschikte of niet-ondergeschikte zelf die de
schade als bestuurder van een motorrijtuig door
eigen schuld heeft veroorzaakt.

3.5 Opzicht
3.5.1 Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzeker-

de voor schade aan zaken veroorzaakt gedurende de
tijd dat een verzekerde of iemand voor hem deze
zaken bewaart, beheert, vervoert, huurt, bewoont, in
bruikleen heeft, gebruikt, bewerkt, behandelt of om
welke reden dan ook onder zich heeft.

3.5.2 Ten aanzien van werkzaamheden bij cliënten of
derden geldt, in geval van schade aan zaken van die
cliënten of derden, de uitsluiting zoals genoemd in
artikel 3.5.1 alleen voor die zaken waarop de uit te
voeren werkzaamheden zijn gericht, met inbegrip van
(delen van) zaken die zich in de onmiddellijke
nabijheid van de werkzaamheden bevinden en daarbij
door de gevolgde werkmethode onvermijdelijk zijn
betrokken. Deze uitsluiting geldt eveneens voor zaken
of delen daarvan die doelbewust als hulpmiddel voor
de uitvoering van de werkzaamheden worden
gebruikt, behandeld of bewerkt.

3.5.3 Wel gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde:
- voor schade aan zaken die verzekerde anders

dan in huur, pacht, bruikleen of bewaring onder
zich had, indien en voor zover ter zake daarvan
schade is vergoed door een brandassuradeur die
zich verbonden heeft te handelen
overeenkomstig de regels van de Bedrijfsregeling
Brandregres 2000;

- voor schade aan vervoermiddelen, die een
verzekerde anders dan in huur of bruikleen onder
zich heeft en waarin wordt geladen en/of waaruit
wordt gelost, veroorzaakt gedurende de tijd dat
zij voor laden en lossen aanwezig zijn op of zich
bevinden in de onmiddellijke nabijheid van de
terreinen van verzekerde of daar waar
verzekerde werkzaamheden verricht;

- voor schade veroorzaakt door een gemonteerd
of geplaatst onderdeel aan of in de zaak die
verzekerde aan de eigenaar of bezitter heeft
teruggeleverd nadat hij het betreffende onderdeel
daaraan heeft gemonteerd of daarin heeft
geplaatst, met uitzondering van de schade aan
het onderdeel zelf.

3.6 (Op)geleverde zaken en verrichte diensten
3.6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.5 (opzicht) is

niet gedekt de aansprakelijkheid van verzekerde
wegens:
a. schade aan zaken die door of onder verantwoor-

delijkheid van verzekerde zijn (op)geleverd;
b. schade en kosten verband houdend met het

terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen
van door of onder verantwoordelijkheid van
verzekerde geleverde zaken, tenzij deze kosten
als bereddingskosten zijn aan te merken in de zin
van artikel 1.5;

c. schade en kosten verband houdend met het
geheel/gedeeltelijk opnieuw uitvoeren of alsnog
verrichten van niet naar behoren respectievelijk
niet of niet tijdig uitgevoerde werkzaamheden,
ongeacht door wie de schade is geleden of de
kosten zijn gemaakt.

3.6.2 Wordt door zaken die door of onder verantwoordelijk-
heid van verzekerde zijn (op)geleverd schade
toegebracht aan andere zaken, die eerder door of
onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn
(op)geleverd, dan gelden de onder artikel 3.6.1
genoemde uitsluitingen niet voor die andere zaken.
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3.6.3 Wordt door werkzaamheden die door of onder
verantwoordelijkheid van verzekerde zijn uitgevoerd
schade toegebracht aan andere zaken die eerder
door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde
zijn (op)geleverd of die eerder onderwerp zijn geweest
van door of onder verantwoordelijkheid van
verzekerde uitgevoerde werkzaamheden, dan gelden
de onder artikel 3.6.1 genoemde uitsluitingen niet
voor die andere zaken.

3.6.4 De uitsluitingen van artikel 3.6.1 gelden echter
onverkort indien de zaken of de verrichte
werkzaamheden onderwerp zijn van één en dezelfde
overeenkomst.

3.7 Opzet
3.7.1 Niet gedekt is:

- de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
zijn/haar opzettelijk en tegen een persoon of
zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten.

- de aansprakelijkheid van een tot een groep
behorende verzekerde voor schade veroorzaakt
door en/of voortvloeiende uit opzettelijk en tegen
een persoon of zaak gericht wederrechtelijk
handelen of nalaten van een of meer tot de
groep behorende personen, ook in geval niet de
verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of
nagelaten.

Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk
handelen doet niet af dat verzekerde of, ingeval deze
tot een groep behoort, één of meer tot een groep
behorende personen zodanig onder invloed van
alcohol of andere stoffen verkeert dat deze niet in
staat is de wil te bepalen.

3.7.2 Wel gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde
voor de hiervoor genoemde schade indien het een
handelen of nalaten van een of meer ondergeschikten
betreft, mits verzekerde ter zake van deze schade
geen verwijt treft. AMEV behoudt zich uitdrukkelijk het
recht voor op grond van deze bepaling uitgekeerde
schade op de ondergeschikte(n) te verhalen. Indien
verzekerde een rechtspersoon is, een vennootschap
onder firma of een commanditaire vennootschap
wordt voor de toepassing van deze bepaling onder
verzekerde verstaan een bestuurder (in de zin van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) respectievelijk
een beherend vennoot.

3.8 Atoomkernreacties
3.8.1 Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade

veroorzaakt door, opgetreden bij of voortvloeiende uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is
ontstaan.

3.8.2 Wel gedekt is de aansprakelijkheid voor 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 een door
enige overheid afgegeven vergunning (voor zover
vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik,
opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.
Onder "kerninstallatie" wordt verstaan een kern-
installatie 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, vindt
artikel 3.8.2 geen toepassing.

3.9 Molest
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. De zes
genoemde vormen van molest, alsmede de definities van
deze vormen van molest, maken deel uit van de tekst die
door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d.
2 november 1981 ter griffie van de Arrondissements-
rechtbank te 's-Gravenhage is gedeponeerd.

3.10 Bijzondere rechtsgebieden
Niet gedekt zijn aanspraken waarop van toepassing is het
recht van staten die zijn gelegen buiten het dekkingsgebied
dat op het polisblad staat vermeld. Eveneens zijn uitgesloten
aanspraken waarvan een rechter van die staten kennis
neemt. Genoemde aanspraken zijn wel gedekt indien zij
voortvloeien uit een handelen of nalaten tijdens reizen die
verzekerde in de verzekerde hoedanigheid maakt, tenzij het
handelen of nalaten tijdens het reizen in die hoedanigheid,
rechtstreeks verband houdt met een daadwerkelijke
uitoefening van het verzekerde beroep of bedrijf.

3.11 Vestiging buiten Nederland
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een vestiging buiten
Nederland, tenzij de verzekeringnemer en AMEV anders
overeenkomen.

3.12 Onjuiste mededelingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade indien ver-
zekerde met betrekking tot de melding en/of behandeling van
de schade opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken
geeft of laat geven of een onware opgave doet of laat doen.

3.13 Seksuele gedragingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of
seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook.

3.14 Milieuaantasting
3.14.1 Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor zaakschade

in verband met een milieuaantasting.
3.14.2 Wel gedekt is de aansprakelijkheid voor zaakschade

in verband met een milieuaantasting die is veroor-
zaakt door zaken die door of onder verantwoorde-
lijkheid van een verzekerde aan derden zijn geleverd,
anders dan in het kader van werkzaamheden.

3.14.3 De aansprakelijkheid bedoeld in artikel 3.14.2 is
uitsluitend gedekt als de schade verband houdt met
een plotselinge en onzekere milieuaantasting, die niet
het gevolg is van een langzaam (in)werkend proces.

3.14.4 In aanvulling op het bepaalde in artikel 2.7 is
eveneens niet gedekt de aansprakelijkheid van
verzekerden voor schade die onder (een) andere dan
aansprakelijkheidspolis(sen) is gedekt of zou zijn
gedekt indien deze rubriek niet zou hebben bestaan.
Wel gedekt is het verschil in toepasselijke verzekerde
bedragen met die andere polis(sen), indien en voor
zover het voor deze rubriek geldende verzekerde
bedrag het voor die andere polis( sen) geldende
verzekerde bedrag te boven gaat.
Niet vergoed wordt het eigen risico dat onder die
andere polis(sen) wordt gelopen.

3.15 Werkgeversaansprakelijkheid
Niet gedekt is de aansprakelijkheid tegenover onder-
geschikten.
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ARTIKEL 4
Verplichtingen bij aanspraken en omstandigheden
4.1 Verzekerde is verplicht:

- aan AMEV zo spoedig mogelijk kennis te geven van
iedere aanspraak en iedere omstandigheid en iedere
situatie van onmiddellijk dreigend gevaar als bedoeld in
artikel 1.5 van deze voorwaarden inzake bereddings-
kosten, en AMEV daarbij te voorzien van een door
hemzelf ondertekende gedetailleerde verklaring
betreffende al hetgeen hem omtrent die aanspraak of
omstandigheid of situatie van onmiddellijk dreigend
gevaar bekend is;

- AMEV regelmatig en volledig op de hoogte te houden
van ontwikkelingen die zich met betrekking tot een
gemelde aanspraak of omstandigheid voordoen;

- aan AMEV zo spoedig mogelijk alle gegevens te
verstrekken en stukken door te zenden die van belang
kunnen zijn voor de beoordeling van de aanspraak of
omstandigheid of situatie van onmiddellijk dreigend
gevaar;

- aan AMEV zijn volle medewerking te verlenen en alles na
te laten wat de belangen van AMEV zou kunnen
benadelen;

- zich te onthouden van iedere erkenning van aansprake-
lijkheid of het doen van (een toezegging van) betaling.

4.2 Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend,
indien de verzekerde een van de verplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van AMEV heeft
geschaad.

ARTIKEL 5
Schadebehandeling en schaderegeling
5.1 AMEV belast zich met de behandeling van een gedekte

aanspraak of omstandigheid en met de eventueel daaruit
voortvloeiende vaststelling en regeling van de schade. AMEV
heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te
stellen en met hen schikkingen te treffen. AMEV zal daarbij de
belangen van verzekerde in het oog houden.

5.2 Indien AMEV zich definitief op het standpunt heeft gesteld
geen polisdekking te verlenen voor een aanspraak of
omstandigheid zal zij dit schriftelijk aan verzekerde of diens
gemachtigde kenbaar maken. Aan de verzekerde rubriek
kunnen ter zake van die aanspraak of omstandigheid geen
rechten meer worden ontleend na verloop van één jaar te
rekenen vanaf de dag waarop verzekerde of diens gemach-
tigde van dat standpunt kennis kreeg, tenzij verzekerde of
diens gemachtigde binnen die termijn tegen het standpunt
van AMEV in verzet komt door het instellen van een
rechtsvordering bij de bevoegde rechter.

5.3 Bij meerdere eigen risico's met betrekking tot één en dezelfde
aanspraak geldt het hoogste eigen risico, tenzij anders is
bepaald.

5.4 Een beding waarbij verzekerde zijn aansprakelijkheid jegens
wederpartij uitsluit voor zover die aansprakelijkheid niet is
verzekerd, laat onverlet de toepasselijkheid van een met
AMEV overeengekomen eigen risico. Aan deze verzekering
kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekerde zijn
eigen risico met een beroep op dit beding voor rekening van
zijn wederpartij laat komen. Evenmin kunnen rechten aan
deze verzekering worden ontleend indien verzekerde zijn
eigen risico elders verzekert dan wel voor rekening van
derden laat komen.


