Bijzondere voorwaarden bij de rubriek
Aansprakelijkheid
BMVAS 15-01

Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Bouw- en Montageverzekering. Ze zijn van toepassing op de rubriek Aansprakelijkheid.
Ook de Algemene voorwaarden Bouw- en Montageverzekering zijn van toepassing.
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Wat hebt u verzekerd?
Met de module Aansprakelijkheid verzekert u zich voor aansprakelijkheid voor schade aan personen en aan zaken die niet uw
eigendom zijn. Het gaat om schade die is veroorzaakt tijdens het werk, op of in de directe omgeving van het bouwterrein. Het
verzekerde bedrag staat op uw polisblad.
Aansprakelijkheid en het bouwterrein
Onder ‘aansprakelijkheid’ verstaan wij het volgende:
Juridische verantwoordelijkheid voor schade of letsel die u veroorzaakt bij of aan een ander. Volgens de wet kan iemand ook
aansprakelijk zijn omdat hij een bepaalde rol vervult of eigenschap heeft. Bijvoorbeeld de eigenaar van een roerende of een
onroerende zaak.
Met ‘bouwterrein’ bedoelen we:
Het terrein dat de opdrachtgever aan de verzekerde voor de uitvoering van het werk beschikbaar stelt en waar het werk
wordt gerealiseerd.
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Wie zijn verzekerd?
De verzekerden zijn:
- de persoon of organisatie die de verzekering met ons afsluit
- de opdrachtgever en de bouwdirectie
- de hoofdaannemer, aannemers en onderaannemers
- de architecten, constructeurs en adviseurs
- de ondergeschikten van de verzekerden. Daarmee bedoelen we personeel en personen die in opdracht van de verzekerden
werken

U en wij
In deze voorwaarden duiden we de verzekerden steeds aan met ‘u’, tenzij een bepaling alleen geldt voor de persoon die de
verzekering heeft afgesloten. In dat geval schrijven we ‘u als verzekeringnemer’. We duiden ASR Schadeverzekering N.V.
aan met ‘a.s.r.’, ‘we’ of ‘wij’.

Als verzekerde kunt u een schade alleen vergoed krijgen met toestemming van de persoon (of organisatie) die de verzekering
heeft afgesloten. Meldt u een schade bij ons? Dan moet deze persoon of organisatie ons laten weten daarmee akkoord te
gaan.
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Welke kosten vergoeden wij?
In de tabel hieronder leest u welke kosten u vergoed krijgt. Als deze kosten om een toelichting vragen, dan vindt u die in de
tweede kolom.
Deze kosten moeten een gevolg zijn van een verzekerde gebeurtenis. Onder een gebeurtenis verstaan wij een voorval of een
reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat. Het moet gaan om een gebeurtenis die
plotseling en onvoorzien is, en plaatsvindt tijdens de looptijd van de verzekering. En bij het sluiten van de verzekering moet het
voor u en voor ons onzeker zijn dat uit deze gebeurtenissen schade zal ontstaan. Dit wordt ook wel het wettelijke vereiste van
onzekerheid genoemd.
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Wij vergoeden de kosten die het gevolg zijn van uw:
Aansprakelijkheid voor schade
aan eigendommen van iemand
anders dan degene die
aansprakelijk wordt gesteld

Het gaat om schade die ontstaat:
- beschadiging
- vernietiging
- verloren gaan
- vuil worden
En om de schade die daarvan het gevolg is.

Aansprakelijkheid voor schade
aan personen

Met schade aan personen bedoelen we: letsel of de aantasting van iemands
gezondheid, al dan niet met de dood tot gevolg. En ook de schade die daarvan het
gevolg is.
Let op:
Wij bieden geen dekking voor schade aan uw ondergeschikten of aan andere personen
die het werk uitvoeren. U kunt daarvoor een aansprakelijkheidsverzekering voor
bedrijven (AVB) afsluiten.

Aansprakelijkheid voor schade
die is veroorzaakt door een
motorrijtuig
en gekoppelde aanhangers en
hun lading

U moet dan aan deze voorwaarden voldoen:
1. u moet volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) of
volgens de aannemersovereenkomst de aansprakelijkheid voor schade door een
motorrijtuig verzekeren, en
2. het motorrijtuig werd gebruikt voor verzekerde werkzaamheden, en
3. het motorrijtuig bevond zich op het bouwterrein, of in de directe omgeving daarvan,
en
4. het motorrijtuig nam niet deel aan het verkeer
Wij vergoeden geen schade waarvoor de WAM-verzekering of een andere
aansprakelijkheidsverzekering een uitsluiting heeft.
Gaat het om een motorrijtuig waarvan u niet de eigenaar bent? Dan vergoeden wij
de schade ook als u hiervoor aansprakelijk bent. Maar alleen als voldaan is aan de
voorwaarden hierboven.
Let op:
Deze rubriek Aansprakelijkheid geldt niet als de wettelijk verplichte WAM-verzekering
voor motorrijtuigen!

Aansprakelijkheid voor schade
aan ondergrondse kabels,
leidingen en buizen

De WION (Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten) stelt hiervoor
verplichte voorzorgsmaatregelen. In het kader hieronder staan de belangrijkste
voorzorgsmaatregelen uit deze regeling. Meer informatie over het voorkomen van
schade aan kabels, leidingen en buizen kunt u vinden in de Richtlijn Zorgvuldig
Graafproces, uitgegeven door het CROW (www.crow.nl).

Neem deze voorzorgsmaatregelen:
1. Meld de werkzaamheden aan bij het Kadaster (minimaal 3 en maximaal 20 dagen van tevoren).
2. Vraag gegevens over de ligging van de kabels en leidingen op bij de eigenaar of beheerder van het gebied. (Alleen als
het gaat om niet-openbaar gebied, of om kabel- en leidingbeheerders die niet bij het Kadaster zijn aangesloten).
3. Stel de exacte ligging vast van bestaande kabels naast het tracé waar de werkzaamheden plaatsvinden. En markeer de
ligging.
4. Meld onduidelijkheden of onjuiste gegevens op de tekening bij de kabel- of leidingbeheerder.
5. Volg bij de werkzaamheden de aanwijzingen en instructies van de kabel- of leidingbeheerder.
6. Bescherm blootgelegde kabels tegen beschadigingen.
7. Voer geen machinale werkzaamheden uit in een tracé boven bestaande kabels, of in directe nabijheid van bomen of
struiken.
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Hoeveel vergoeden wij?
Voor aansprakelijkheid voor
schade aan eigendommen
van iemand anders

De kosten waarvoor u aansprakelijk bent tot maximaal het bedrag dat de
eigendommen waard waren vlak voor ze werden beschadigd. Hiervoor geldt maximaal
het bedrag waarvoor u verzekerd bent, inclusief de wettelijke rente. Dit bedrag staat op
het polisblad.

Voor aansprakelijkheid voor
schade aan personen

De kosten waarvoor u aansprakelijk bent tot maximaal het bedrag waarvoor u
verzekerd bent, inclusief de wettelijke rente. Dit bedrag staat op het polisblad.

Aansprakelijkheid voor
schade die is veroorzaakt
door een motorrijtuig
en gekoppelde aanhangers en
hun lading

De kosten waarvoor u aansprakelijk bent tot maximaal het bedrag waarvoor u
verzekerd bent, inclusief de wettelijke rente. Dit bedrag staat op het polisblad. Wij
vergoeden alleen schade die boven het verzekerd bedrag van de WAM-verzekering of
een andere aansprakelijkheidsverzekering uitkomt.

Kosten om acute schade
te voorkomen of te beperken

Dreigt er acute schade te ontstaan, en moest u direct maatregelen (laten) nemen
om dat te voorkomen? Dan krijgt u een vergoeding voor de kosten waarvoor u
aansprakelijk bent. En ook voor de schade die daarvan het gevolg is.
Voor deze kosten en de reparatie- of vervangingskosten samen vergoeden wij
maximaal het bedrag dat op het polisblad staat.
Wij vergoeden ook de kosten voor zaken die u inzet bij het nemen van maatregelen om
schade te voorkomen. Dit kan ook schade zijn die ontstaat aan zaken die u daarvoor
gebruikt. Bijvoorbeeld gebruik van bouwmaterialen om een beginnende brand aan het
verzekerde werk te blussen.

Kosten bij een rechtszaak

Komt het tot een rechtszaak tegen u? En gaat het om een schade waarvoor u onder
deze rubriek verzekerd bent? Dan vergoeden wij:
- de kosten voor rechtsbijstand, maar alleen als wij de leiding hebben gehad in uw
verdediging
- de eventuele kosten die u volgens de uitspraak moet betalen, maar alleen als wij de
leiding hebben gehad in uw verdediging

Voor aansprakelijkheid voor
schade aan ondergrondse
kabels, leidingen en buizen

De kosten waarvoor u aansprakelijk bent tot maximaal het bedrag waarvoor u
verzekerd bent, inclusief de wettelijke rente. Dit bedrag staat op het polisblad. Hebt u
aantoonbaar voldoende voorzorgsmaatregelen genomen? Dan betaalt u uw normale
eigen risico.
Kunt u niet aantonen dat u voldoende voorzorgsmaatregelen hebt genomen? Dan
geldt voor u een eigen risico van € 12.500. Is het al eerder gebeurd dat u niet kon
aantonen dat u voldoende voorzorgsmaatregelen hebt genomen? Dan bent u niet
verzekerd voor aansprakelijkheid.

Wettelijke rente

De wettelijke rente over de schadevergoeding

Let op:
Wij vergoeden nooit meer dan het verzekerde bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden samen. Behalve als het gaat om
kosten bij een rechtszaak. Deze kosten vergoeden wij ook als wij al het totale verzekerde bedrag aan vergoedingen hebben
betaald.
Uw eigen risico
Voor iedere schade geldt een eigen risico. Op uw polisblad staat het eigen risico per verzekerde rubriek. Hebt u schade die
onder meer rubrieken valt? Dan geldt alleen het eigen risico van de rubriek met het hoogste eigen risico.
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Welke kosten vergoeden wij niet?
Er zijn ook kosten waarvoor wij geen vergoeding bieden. In de tabel hieronder leest u welke kosten dat zijn. Als deze kosten
om een toelichting vragen, dan vindt u die in de tweede kolom.

Let op
In de Algemene voorwaarden staat wanneer u geen recht hebt op vergoeding. Hieronder volgt nog een aantal situaties
waarbij u ook geen vergoeding krijgt.

Wij vergoeden geen kosten die het gevolg zijn van uw:
Aansprakelijkheid waarvoor
een andere verzekering is

Een schade kan op deze rubriek verzekerd zijn, maar ook op een andere
aansprakelijkheidsverzekering. In dat geval geldt de ‘Na u-clausule’. Deze clausule is
van belang voor verzekeraars onderling, als de schade door beide verzekeringen kan
worden vergoed. De ‘Na u-clausule’ houdt in dat wij alleen de kosten vergoeden die
niet door de andere aansprakelijkheidsverzekering worden vergoed. Ook vergoeden
wij alleen de kosten die onder de andere aansprakelijkheidsverzekering zouden vallen,
als u deze rubriek Aansprakelijkheid niet had afgesloten. Wij vergoeden niet het eigen
risico dat op de andere aansprakelijkheidsverzekering geldt. Wij vergoeden ook geen
schade die op die andere verzekering is uitgesloten.

Aansprakelijkheid voor
schade waarvoor u bent
verzekerd volgens één van de
andere rubrieken

Namelijk:
- schade aan het werk
- schade aan aannemersmateriaal
- schade aan eigendommen van de opdrachtgever
- schade aan eigendommen van de bouwdirectie en het personeel
- schade tijdens het transport
Schade waarvoor u geen vergoeding krijgt volgens één van de andere rubrieken,
krijgt u ook niet vergoed volgens de rubriek Aansprakelijkheid. U ontvangt ook geen
vergoeding voor het eigen risico dat u bij één van deze rubrieken hebt.

Aansprakelijkheid voor
spullen waarvoor u de zorg
had

Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld spullen die u huurt, pacht, gebruikt of in bruikleen
hebt. Of spullen die u voor iemand in bewaring houdt.
Maar, zijn deze spullen beschadigd of verloren gegaan door brand, storm, diefstal
of iets anders waarvoor een brandverzekeraar de schade heeft vergoed? En was
er sprake van een ander soort zorg dan huur, pacht, bruikleen of bewaring? Dan
vergoeden wij deze schade wel.

Aansprakelijkheid voor
schade door vaar- en
voertuigen en hijskranen

Bijvoorbeeld (lucht)vaartuigen en ander werkmaterieel die mechanisch worden
voortbewogen. Dit geldt ook voor de lading die zij vervoeren.
Let op: Schade door werkmaterieel kunt u verzekeren met een
Landmateriaalverzekering.

Aansprakelijkheid voor
schade die direct ontstaat uit
afspraken of bedingen in uw
overeenkomst

Bijvoorbeeld afspraken of bedingen over:
- boetes
- schadevergoeding
- garantie
- vrijwaring
Maar zou u ook zonder die afspraken aansprakelijk zijn? Dan vergoeden wij deze
schade wel.
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Aansprakelijkheid voor schade
aan uw ondergeschikten of
aan andere personen die het
werk uitvoeren
Aansprakelijkheid voor schade
aan bestrating of begroeiing

Hiermee bedoelen we ook schade aan:
- tuinaanleg en begroeiïng
- erfafscheidingen
- straatmeubilair
- terreinverhardingen

Aansprakelijkheid voor zuivere
vermogensschade

Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld de kosten voor het opnieuw maken van
onderdelen van het werk, ontwerpen, berekeningen of adviezen, zonder dat er een
beschadiging is.
Let op:
Een architect, constructeur of adviseur moet zorgen voor een eigen
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkheid voor schade
door verlies van winst, tijd of
omzet

Ook niet als de schade geldt voor een toekomstige eigenaar of gebruiker.

Aansprakelijkheid voor
bedrijfs- of vertragingsschade
of voor een boete
Aansprakelijkheid voor schade
door milieuaantasting

Bijvoorbeeld door bodemverontreiniging of uitstoot van giftige gassen.
Let op:
Voor schade door milieuaantasting kunt u een Milieuschadeverzekering afsluiten.

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid | 6/6

