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Vorzekgrlngnemer

Bouwbedrijf Van der Gragt B.V
Samsonweg 20
I521 RCWORMERVEER

nieuwe polis

lngrngodatum
polls
1-1-20'19

WlFiglngBdåtum
Poli!

Betallnga
temiJn
'12 mnd.

Eer¡tkomende
promlsvervald¡lum
1-1-2015

Pollsnummor
cAR8033æ9f 3

De vorzôkórlng lr aangsg8an lot
1 januari 2020 met voorEetting
voor 6en lemijn van 12 maanden

N.v.t.

De verzokeraar vatzekort de hierna omschrcven flslco's op grond van een door ha¡r ontvangen aanvraâg, d¡e goacht wofdt eon gehoel ultlo makon mot dozo polls,

Reden afgifte polls VoorEeüing per 1-1-2O1g

Doorlopende Gonstructie voor Bouwwerken (CAR)

Verzekerde

VeJz€kErde hoedanígheld

Verzekerd gebied

Veaekerde sectles

Bouu,bedrijf Van der Gragt B.V.

Aânnemersbedrijf actief op h6t gebied van burgerlijke- en
utilite¡tsbouw.

De vezekering is van kracht gedurende het verblijf, ongeacht of het werk in aanbouw
is of gêrs€d, alsmede_tiþens constructio, opfuhting, mõntage, assemblage, testen,
beproewn en/of proefbedrijf, onverschillig hoe vaal €n hoe-lang dozo ptãaisvinOen,
¡nclusief allo andere bljkomonde werkzaamheden.

De verzekering is ven kracht op hot bouurtenein en/of de omgeving daarvan, b¡nnen
d€ Europ€se Economische Ruimte (EER). De vezekering ¡sGveni van rncnt t¡dens
het trânsport van de voor de bouw bestemde materialen, õnverschilrig hoe, atsmiroe
g€dwende dj&lljke opslag ven de verzokorde interesten buiten het bãuwtenein -
.snd€rs dan op terreinen van dêgene die de bolroffende vetzekerde interêst€n h€efr
geleverd - onverschllllg waar blnnên do EER (niet op 26€, waarondor n¡el wordt
begrepen de waddenzee) arsrnecre gedurende het vervoer vanaf de opsragplaãb naar
het bouwtenein v.v., alles inclusief ¡aden, lossên enz.

Vetzokerd bodrag
Sectío I

Hat ìi€rk

Sectie ll
Aansprakelíkheid

Sectle lll
E¡gendommen van de opdrachlgever

Sectie lV
Eigendommen van directie en person€el

Seclie V
Gereedschappen, ket€n en loodsen

€ 12.500.000,00 Exclusief B.T.W
Op het werk

€ 1.2s0.000,00
Als maximum per gob€urtenis voor wett€lijke aansprakolijkheid

€ 500.000,00
Premier R¡squo per gebeurtenis

€ 12.500,00
Premier Risque als maximum per gebeurten¡s

€ 125.000,00
Premier Risque als maximum por gebeurlenis

1.2$,00 per gebeurten¡s
1.250,00 per geb€urtenis
1.250,00 per gebeurtenis

500,00 per gebourtenis
1.2f),00 per gebeurtenis

Eigen Rlslco

Sectie I, Het werk €
Sectie ll, Aansprakelijkheid €
S€ct¡e lll, Eigendommen van de opdrachtgov€r €
Sectie lV, Eigendommen van directie €n personeel €
Sect¡e V, Gereedschap, keton en loodsen €

Polis OBM Assuradeuren

O8M Assuadeuml 8.V Portbrs'llll . 1810t{C, Allm¡ar
'rii.ì., tl,:r



Pr€mle

Vezokerlngsterml¡n

Priorlteltenbepallng

TugsonpefSoon

Deze vezekering is tot stand gekomen via

bemiddeling door OBM Financleel Advi€sgro€P B.V

e i-
eEluslel € 1 5,00 poliskosten en 21o¿ ossurânüob€lôgt¡ng

8ll aanvano ls €on vooßcholpremle rænchutdigd van € 26'8fl),00 met een minimum

l"ñffilo-"a" € 20.000.00. Ñrrænekenlng geichiêdl ssn het eind van leder

ärääLàrrnS.þriov6r de dofinltieve þrcmzet gedurends dat lear. Ðo pramlebetaling

geschiedt per 12 maanden'

Een bouwperiode van maximaal 24 maanden per werk €n aansluitend €en

onderñoudstermijn van 12 maarden ongeacht bestek'

Deze vetzokering ¡s van kracht voor alle werken die aanvangen binnen de

;"¿i;;died¡¡n. lnd¡en deze vezekedng eindigt na opz€sging, blilven de dsico's

van de vódr de eiñddatum aang€vangen w€rken automat¡sch op bas¡s ven

ong€wll¿lgds prÉmie en vooñnaardsn ged€kt, tol de datum.wearop de

ã'riãã*r[uãiteim¡ln van de vêfzo*s¡ge werken elndigt, tenzij de vezekeringnemor vóór

ãà e¡naààiút te í.ennen geefl van dit recht geen gebruik te willen maken' De

uðã"fã¡ng bfi¡n 
"chter 

vãn køcht gedwende de ond€rhoudst€rmijn voor de werken

die vóór de einddatum zün opgelev€rd.

voor zover spfake mocht zijn vãn tegênstri¡digheden in de tekst van d6 hiefvoor van

toepassing värkharde voonraarden gelden de volgende voorrangsregols:
-'Clausules gaan voor vezekeringsvoorwaarden;
- ÃaiuuitenC-e uezekeringsvoonrvãard€n gaan voor verzekeringsvoon¡vaarden en

clausules.

Polis OBM Assuradeuren

OBMAi6utðdßurBñ B.v Porrbr¿1.l1l, lSl0ltC' Alklrcr
:.ìl.i.i':,,:11 ì

Netto premie €
Poliskosten €

Assurantiebela9ting e
Tolale prem¡e incl. kosten en assurantiebelasting €

26.800,00
15,00

5.631,15
32"448,15

Pollsvoolwaarden

Claugules

Prêmie van l ianuari 20fI tot f januari 2019:

Prêmie Poliskosten Assurantiebelasting

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

CAR VooMaarden Doorlop€nde verzekering CAR g1+def'Dv

Omschrlivlng
Deeloplevering
Asbest uitslu¡ting
Sect¡ê V Hulpmateri€el
Betonclausule
lGbels en ls¡dingen voozorg
Nsvenâannemefs/derden
S€cundaire dekk¡ng s€ctie ll Aansprakeliikheid
Damwanden
Combinalieclausule
Eigen risico heiwerkzaamheden
Sanct¡eclausule
lnloop wefken

Ziê apaftê Pâgina m€t clausules

Totaal

Nr
03
05
06
08
13
15
t6
19
20
22.
23
24

0,00€

Alkmaar, 17 docember 2018
OBM Assuradeuren
Llberty Mutual lnsurance Europe SE 100,00 0/o



Polisnummer
c4R80330091 3

Clausules

Clausule 03 Deelopleverlng
ln legenstelling lot artikel 35.1 gaat de vezekerde onderhoudstermijn in voor die fase welke eerder dan de laatste fase wordt opgeleverd.

Clausule 05 Asbest uitslu¡ting
U¡tgesloten is schade diê voortvloeit uit of verband houdt met asbest of asbesthoudende zaken, evenals de opruimingskosten die hieruit
voortvloeien,

Clausule 06 Sectie V Hulpmaterieel
Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de dekking onder sectie V alleen geldt voor de veftekeringnemer en/of aan vezekeringnemer gel¡eerde
bedr¡.lven

Clausule0S Betonclausule
Van deze vezekering zin uitgeslolen de kosten van herstel of vervanging die betrekking hebben op het opheffen van tekortkomingen in
beton(-conslructies), beslaande uit oniuiste mortelsamenstelling, onvoldoênde en/of onjiiste verdiihting, óntmenging, grindresten,-krimp- of
kruipscheuren, ondichte voegen en aanslu¡l¡ngen,

Clausule 13 Kabels en leld¡ngen voonzorg i,I
Voor aanvang van de werkzaamheden dient vezekerde zich b¡¡ de leidingbeheerder(s), danwel een daanoe þevoegde instantie, te
vergewissen van de ligging van kabels en leidingen binnen het werkt€nein. Wanneei blijkl qf wanneer het vermoedän bestaat dat zich
kabels en leidingen in hel werklenein bevinden, is het maken van proefsleuven verplichi. f
lndien niel aan deze verplichting is voldaan geldt er een eigen ris¡co van 6 1 2.5¡9,- per gebeurtenis.

Clausule I 5 Nevenôannemerslderden
Werken van derden en/of nevenaannemers kunnen na beoordeling van veÊeketaar worden meevezeke rd (art.2.2 van de voorwaarden).
De suppletiepremie zal worden berekend over de aanneemsom van deze werken confom het pol¡spromillage, m¡ts deze werken vallen
onder de. veeekerde hoedanighe¡d, met een loeslag van 2fl0. De minimumpremie voor deze werken beOraägi e sOO,- excl. kosten enassuranliebelasting. r¡*

Clausule 16 Secundalre dekking secile ll Aansprakel¡jkhe¡d
ln añirÍjking van art' I van de voon¡¡aarden geeft sect¡e ll Aansprakeliikheid alleen primaire dekking voor de vezekeringnemer en haar
opdrâchtgever. Voor alle overige bij het werk betrokken partüen geldl voor sectie ll een secundairõ dekking.

Clausule lg Dañwanden
Van de dekking is uitgesloten kosten van herstel of vervanging vân damwandconslructies of delen daarvan ingeval van:
- het uit het slot lopen of vervormen tijdens het inbrengen en/of verwijderen;
- mislocatie, scheefstand of verplaatsingen zondet dat er sprake is ván bezw¡iking;
- lekkâge op naden, speringen, voegen ên aanslu¡tingen,

Clausule 20 Comb¡natieclausule
lndien vezekeringnemer als lid van een combinalie gecontracleerd werk uitvoert, dan blüft de dekking van de polis van kracht voor het werk
dat de vezekeringnemer inbrengt in de bouwcombinatie. Dit werk dient we¡ binnen hel rãamwerk van'de CAR-vezekering te vallen en is
secundair ten opzichte van een eventueel door de bouwcombinatie of de opdrachlgever afgesloten CAR,venekering,

Clausule22. Eigen r¡s¡co heiwerkzaamheden
ln tegenstelling tot het vermelde op het polisblad, geldt voor schade als gevolg van heiwerkzaamheden een eigen risico van € b.000,00 per
schadegebeurtenis.

Glausule23 Sanctleclausule
Bepaling inzake ultsluitingen in verband met sancties en/of handelsbeperkingen.

De vezekeraâr ¡s niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te b¡eden krachtens deze verzekering, indien dit een ¡nbreuk zou vormen
op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de vezekeraar verboden is om krachtens deze vãzekering dekking te b¡eden of een
schadeloosstelling uit te keren.

Clausule 24 lnloop werken
Werken welke verzekerd waren onder polisnummer CAR803300413 len nâme van BouwbedrUf Van der Gragt bi¡ Amlin lnsurance SE en
C4R100070891001 bÜ Delta Lloyd Schadevezekeringen N.V., maar nog niet zijn opgelev6rd óf waarvan de vez'ekerde onderhoudstermijn
nog niet is verstreken, zijn op deze onderhavige polis meever¿ekerd,

Alkmaar, 17 december 2018

OBM Assu¡adeuren B.V.

Polis OBM Assuradeuren
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