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Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op ‘Inhoud’.
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Uw polis en de voorwaarden
Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld welke locatie u hebt verzekerd
en hoeveel tanks u hebt. Deze voorwaarden gelden voor deze Milieuschadeverzekering voor ondergrondse tanks. Voor deze
verzekering gelden ook de Algemene voorwaarden, de Voorwaarden Milieuschadeverzekering en de clausules die op het
polisblad staan vermeld.
Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules van elkaar af? Dan gelden eerst
de bepalingen en clausules die op het polisblad staan. Daarna gelden deze voorwaarden, daarna de Voorwaarden
Milieuschadeverzekering. En ten slotte gelden de Algemene voorwaarden.

1

Wat hebt u verzekerd? En voor hoeveel?

1.1 Wat hebt u verzekerd?
Met de Milieuschadeverzekering voor ondergrondse tanks verzekert u zich voor schade door een emissie uit een ondergrondse
tank op uw eigen locatie. Op uw polisblad staat wat uw eigen locatie is. Dit noemen we ook wel het ‘risicoadres’. Op uw
polisblad staat ook hoeveel tanks u hebt.
Met een ondergrondse tank bedoelen we een tank van staal of kunststof, die geheel of gedeeltelijk in de bodem ligt of is
ingeterpt. Inclusief de bijbehorende leidingen, kranen, ventielen en dergelijke. Het gaat hier niet om septic tanks.
1.2 Voor hoeveel bent u verzekerd?
Per ondergrondse tank en per locatie geldt maximaal het daarvoor in de polis vermelde verzekerde bedrag.

2

Waarvoor bent u verzekerd? En waarvoor niet?

2.1 Waarvoor bent u verzekerd?
Uw locatie en de locaties van anderen zijn verzekerd voor schade door een verontreiniging die wordt veroorzaakt doordat
vloeistof vrijkomt uit uw ondergrondse tank. We noemen dat een emissie. Het moet gaan om een emissie die onvoorzien is. De
emissie moet plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering. En u moet de verontreiniging bij ons melden binnen een jaar
nadat de verontreiniging is ontstaan.
De emissie kan plaatsvinden terwijl de vloeistof is opgeslagen in uw ondergrondse tank. Maar ook tijdens het vullen of legen
van de tank. Of tijdens andere handelingen die met opslag en gebruik van uw tank verband houden.
Met verontreiniging bedoelen we de situatie dat de overheidsnorm voor de aanwezigheid van een stof in of op de bodem, het
oppervlaktewater of ondergrondse watergangen wordt overschreden. Het gaat om de overheidsnorm die geldt op het moment
dat de verontreiniging wordt ontdekt.
Deze verzekering geldt als financiële zekerheid, zoals vastgelegd in de milieuregelgeving (zie www.infomil.nl): het
Activiteitenbesluit, afdeling 2.10.

Geldig Kiwa-certificaat verplicht
U moet in het bezit zijn van een geldig Kiwa-certificaat BRL-K903 voor installatie en goedkeuring van uw ondergrondse tank,
volgens de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties. Als u geen geldig certificaat meer hebt, beëindigen wij deze
verzekering. De premie over de resterende looptijd van de verzekering krijgt u terugbetaald.

2.2 Waarvoor bent u niet verzekerd?
In de Algemene voorwaarden vindt u de algemene uitsluitingen die gelden voor deze verzekering, zoals molest, fraude of een
betalingsachterstand. Op deze verzekering zijn ook de uitsluitingen van toepassing die wij hieronder vermelden.
Situatie

Uitsluiting

Bestaande
verontreiniging

Is uw locatie bij het afsluiten van de verzekering al verontreinigd? Dan bent u niet verzekerd voor
schade die het gevolg is van die verontreiniging.
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Situatie

Uitsluiting

Lichamelijk letsel of
overlijden

Veroorzaakt de verontreiniging lichamelijk letsel? Of overlijdt iemand daardoor? Dan bent u daarvoor
niet verzekerd.

Morsverliezen

Gaat het om een opslagtank voor motorbrandstof? Dan bent u niet verzekerd voor verontreiniging
die ontstaat door morsverliezen. Behalve als we dat hebben afgesproken bij het afsluiten van deze
verzekering. Dat staat dan op uw polisblad.
Met morsverliezen bedoelen we motorbrandstof die lekt tijdens het tanken door een voertuig aan
de pomp, tijdens het vullen van de tank door de leverancier of door lekkages in de pomp zelf.

Overtreding van
overheidsvoor
schriften

Als houder van een ondergrondse tank moet u zich houden aan overheidsvoorschriften. Doet u dat
niet? En hebt u schade? Dan bent u niet verzekerd.
Maar kunt u aantonen dat de schade niet is ontstaan, of niet groter is geworden doordat u zich niet
aan de voorschriften hebt gehouden? Dan bent u wel verzekerd.
De overheidsvoorschriften staan in het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998, of in andere
overheidsvoorschriften die dit besluit in de toekomst vervangen.

3

Wat krijgt u vergoed?

In hoofdstuk 2 staat beschreven waarvoor u verzekerd bent. Hieronder leest u wat u vergoed krijgt als u een schade hebt die
verzekerd is.

3.1 Het verzekerd bedrag
Per tank en per locatie vergoeden we maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat.
3.2 Kosten en schade
Tot maximaal het verzekerde bedrag vergoeden we:
Kosten

Dekking

1. Saneringskosten

We vergoeden:
- de kosten om grond, grondwater en oppervlaktewater te onderzoeken, te reinigen, op te ruimen,
op te slaan, te vernietigen of te vervangen. Met de bedoeling om de verontreiniging hierin weg te
nemen;
- de kosten om de verontreiniging van grond, grondwater en oppervlaktewater te isoleren; en
- alle andere kosten die nodig zijn om de sanering uit te voeren, zoals de kosten van
hulpconstructies.

2. Schade aan
spullen of
gebouwen

We vergoeden de schade die het gevolg is van de verontreiniging. Inclusief de schade die daaruit
voortvloeit. Onder schade verstaan we hier: vervuiling, beschadiging, vernietiging of verlies.
We vergoeden ook de schade die het gevolg is van de sanering. Zowel de schade van uzelf als de
schade van een ander.
Zijn ondergrondse pijpen, leidingen of kabels beschadigd geraakt? Dan vergoeden we de kosten
van herstel.
Is het noodzakelijk om een gebouw (deels) af te breken en te herbouwen? Dan vergoeden we de
kosten daarvan tot maximaal de verkoopwaarde van het gebouw vóór de verontreiniging.
Met verkoopwaarde bedoelen we: het bedrag dat de hoogste bieder voor uw gebouw zou betalen
en dat wordt vastgesteld door een onafhankelijke makelaar. De prijs van de grond zit niet in de
verkoopwaarde.
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Kosten

Dekking

3. Bedrijfsschade

We vergoeden de bedrijfsschade die u hebt door de verontreiniging en de sanering. U ontvangt
deze vergoeding maximaal 52 weken vanaf het moment dat de sanering begint.
Neemt u maatregelen om bedrijfsschade te voorkomen of te beperken? Dan vergoeden we ook de
kosten die u daarvoor maakt. Maar we vergoeden maximaal de bedrijfsschade die u zou hebben
als u geen maatregelen had genomen om schade te voorkomen of te beperken.
U krijgt niet vergoed:
- boetes of kosten omdat u contracten niet of vertraagd kunt nakomen;
- afschrijving op dubieuze debiteuren; en
- afschrijving op zaken die door de ramp vernietigd zijn.

4. Kosten van
bestrating en
beplanting

Is bestrating of beplanting op uw locatie beschadigd door de sanering? Dan krijgt u die kosten
vergoed.

5. Bereddings
kosten

Zie de Voorwaarden verzekering Milieuschade - BMV 16-01

6. Expertisekosten

Zie de Voorwaarden verzekering Milieuschade - BMV 16-01

7. Huur locatie

Hebt u de locatie of een deel daarvan gehuurd? En hebben uw verhuurder of uw medehuurders
schade door de sanering? Of hebben zij schade aan spullen of gebouwen? Of doen zij een beroep
op juridische bijstand (zie de Voorwaarden verzekering Milieuschade)?
Dan hebben zij ook recht op vergoeding van de kosten.
Voorwaarde: u verklaart schriftelijk dat u daarmee akkoord gaat.

3.3 Verdeling van het verzekerd bedrag
Is het verzekerd bedrag niet voldoende om alle kosten te vergoeden? Dan vergoeden we eerst de sanering van de door de
emissie verontreinigde locaties van uzelf en van anderen, daarna de kosten en andere schade van anderen die het gevolg zijn
van de sanering.
Is het resterende bedrag niet voldoen om de kosten van anderen te vergoeden? En is er meer dan één andere persoon die
kosten heeft? Dan wordt het resterende bedrag naar verhouding tussen de anderen verdeeld. En blijkt pas later dat nog een
ander kosten heeft gemaakt? En wisten wij daar niet van? Dan worden de al uitbetaalde vergoedingen niet opnieuw berekend.
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