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Verzekeringnemer

Bouwbedrijf Van der Gragt B.V
Samsonweg 20
,I521 RC WORI\¡ERVEER

Betreft
Wijziging vd polis

lngangsdatum
polis
1-1-2019

Wijzigingsdatum
Polis
1 januati2022

Pol¡snummer
cAR80330091 3

De verzeker¡ng is aangegaan tot
1 januari 2023 met voortzetting
voor een termijn van 12 maanden

Betal¡ngs
termijn
12 mnd.

Eerstkomende
prem¡evervaldatum
1-1-2023

De verzekeraar verzekert de h¡erna omschreven risico's op grond van een door haar ontvangen aanvraag, d¡e geacht wordt een geheel uit
te maken met deze polis. Dit polisblad vervangt alle eventueel eerder afgegeven polisbladen met betrekking tot deze pol¡s.

Reden afg¡fte polis Verlenging, toevoegen clausule 110 en 122, wijziging Eigen risico Sectie l, ll, lll en V

Doorlopende Constructie voor Bouwwerken (CAR)

Verzekerde Bouwbedrijf Van der Gragt B.V

Verzekerde hoedanighe¡d Aannemersbedrijf actief op het gebied van burgerlijke- en
utiliteitsbouw.

De vezekering is van kracht gedurende het verblijf, ongeacht of het werk in aanbouw
is of gereed, alsmede tijdens constructie, oprichting, montage, assemblage, testen,
beproeven en/of proefbedrijf, onverschillig hoe vaak en hoe lang deze plaatsvinden,
inclusief alle andere bijkomende werkzaamheden.

Verzekerd gebied De vezekering is van kracht op het bouwterrein en/of de omgeving daarvan, binnen
de Europese Economische Ruimte (EER). De vezekering is tevens van kracht tijdens
het transport van de voor de bouw bestemde materialen, onverschillig hoe, alsmede
gedurende tijdelijke opslag van de verzekerde interesten buiten het bouwterrein -
anders dan op terreinen van degene die de betreffende vezekerde interesten heeft
geleverd - onverschillig waar binnen de EER (n¡et op zee, waaronder niel wordt
begrepen de Waddenzee) alsmede gedurende het vervoer vanaf de opslagplaats naar
het bouwterrein v.v., alles inclusief laden, lossen enz.

Verzekerde secties Verzekerd bedrag

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

Sectie I

Het werk

Sectie ll
Aansprakelijkheid

Sectie lll
Eigendommen van de opdrachtgever

Sectie lV
Eigendommen van direct¡e en personeel

Sectie V
Gereedschappen, keten en loodsen

Eigen Risico

Sectie l, Het werk €
Sectie ll, Aansprakel¡jkhe¡d €
Sectie lll, Eigendommen van de opdrachtgever €
Sectie lV, Eigendommen van directie en personeel €
Sectie V, Gereedschap, keten en loodsen €

€ 1.250.000,00
Als maximum per gebeurtenis voor wettelijke aansprakelijkheid

€ 500.000,00
Prem¡er Risque per gebeurtenrs

€ r 2,500,00
Premier Risque als maximum per gebeurtenis

€ 125.000,00
Prem¡er Risque als max¡mum per gebeurtenis

2.500,00 per gebeurtenis
2.500,00 per gebeurtenis
2.500,00 per gebeurtenis

500,00 per gebeurtenis
2.500,00 per gebeurtenis

(]S
ñJO



Premie Çffig de geschatte jaaromzet
5,00 poliskosten en 21%

Bij aanvang is een voorschotpremie verschuldigd van € 26.800,00 met een minimum
jaarpremie van € 20.000,00. Naverrekening geschiedt aan het eind van ieder
vezekeringsjaar over de definitieve jaaromzet gedurende dat jaar. De premiebetaling
geschiedt per 12 maanden.

Verzekeringstermijn Een bouwperiode van max¡maal 24 maanden per werk en aansluitend een
onderhoudstermijn van 12 maanden ongeacht bestek.

Deze verzekering is van kracht voor alle werken die aanvangen binnen de
vezekeringstermijn. lndien deze vezekering eindigt na opzegging, blijven de risico's
van de vóór de einddatum aangevangen werken automatisch op basis van
ongewijzigde premie en voorwaarden gedekt, tot de datum waarop de
onderhoudstermün van de vezekerde werken eindigt, tenzij de vezekeringnemer vóór
de einddatum te kennen geeft van dit recht geen gebruik te willen maken. De
vezekering blûft echter van kracht gedurende de onderhoudstermijn voor de werken
d¡e vóór de einddatum zijn opgeleverd.

Priorite¡tenbepaling Voor zover sprake mocht zijn van tegenstrijd¡gheden in de tekst van de hiervoor van
toepassing verklaarde voorwaarden gelden de volgende voonangsregels:
- Clausulesgaan voorvezekeringsvoorwaarden;
- Aanvullende vezekeringsvooruaarden gaan voor vezekeringsvoorwaarden en

clausules.

Tussenpersoon

Oeze ve¡zekering is tot stand gekomen via
bemiddeling door OBM Makelaars in Assurantiën B.V

Netto premie
Poliskosten

Assurantiebelasting
Totale premie incl. kosten en assurant¡ebelasting

€
€
€
€

26.800,00
15,00

5.631,15
32.446,15

Polisvoonvaarden CAR Voorwaarden Doorlopende vezekering CAR 914-def.DV

Clausules
Nr
03
05
06
08
107
110
122
13
15
16
l9
20
22.
23
24

Omschrijving
Deeloplevering
Asbest uitsluiting
Sectie V Gereedschappen, keten en Loodsen
Betonclausule
Besmettelüke ziekten Engineering
Uitslu¡t¡ng elektron¡sche gegevens engineering
Verbindingsclausule
Kabels en le¡dingen voorzorg
Nevenaannemers/derden
Secundaire dekking sectie ll Aansprakelijkheid
Damwanden
Combinatieclausule
Eigen risico heiwerkzaamheden
Sanctieclausule
lnloop werken

Zie aparte pagina met clausules

Premie van I januar¡ 2022tol 1 januari 2023:

Premie
€ 26.800,00

Poliskosten
€ 15,00

Assurantiebelast¡ng
€ 5.631,15

Totaal
€32.446,',t5

Alkmaar, 18maart2022
OBM Assuradeuren
Liberty Mutual lnsurance Europe SE 100,00 %

Polis OBM Assuradeuren
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Pol¡snummer
cAR80330091 3

Clausules

Clausule 03 Deeloplevering
ln tegenstelling tot artikel 35.1 gaat de vezekerde onderhoudstermijn in voor die fase welke eerder dan de laatste fase wordt opgeleverd.

Clausule 05 Asbest uitsluiting
Uitgesloten is schade die voortvloeit u¡t of verband houdt met asbest of asbesthoudende zaken, evenals de opruimingskosten die hieruit
voortvloeien.

Clausule 06 Sect¡e V Gereedschappen, keten en L'öodsen
Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de dekking onder sectie V alleen geldt voor de verzekeringnemer en/of aan vezekeringnemer gelieerde
bedr¡jven.

Clausule0S Betonclausule
Van deze veaekering zijn uitgesloten de kosten van herstel ofvervanging die betrekking hebben op het opheffen van tekortkomingen in
beton(-constructies), bestaande uit onjuiste mortelsamenstelling, onvoldoende en/of onjuiste verdichting, ontmenging, grindresten, krimp- of
kruipscheuren, ondichte voegen en aansluitingen.

Clausule 107 Besmettelijke z¡ekten Engineer¡ng
1. Deze vezekering biedt geen dekk¡ng voor de kosten, uitgaven of enig andere aanspraak op vergoeding
rechtstreeks voortvloeiend uit een besmetting met of infectie door de verspre¡ding van een besmettelijke
ziekte, of de angst daarvoor, waaronder wordt verstaan:
1.1. de kosten, u¡tgaven of aanspraken voor het ondezoeken, schoonmaken, ontgiften, ontsmetten,
verwijderen, vernieligen, vervangen, bewaken, beschermen en/of afslu¡ten van de vezekerde
interesten, en/of
1.2. het daardoor niet kunnen besch¡kken over of stilleggen van de vezekerde interesten, en/of
1.3. de aansprakelijkheid voor door een besmettelijke ziekte veroorzaakte zaak- en personenschade.
2. lndien in verband met een vezekerde schade en/of verlies onder deze vezeker¡ng meerkosten ontstaan,
welke zijn toe te rekenen aan transport- en/of reisbeperkingen dan wel het gevolg zijn van uitstel of vertraging
van reparaties en/of vervangingen, en deze meerkosten vloeien voort uit de verspreiding, besmetting of
infectie met een besmettelijke ziekte die aangemerkt wordt als epidemie(1) of pandemie(2), dan vindt de
schadevaststelling plaats onder aftrek van die meerkosten.

(1 ). Epidemie uitgeroepen, afgekondigd
(2). Pandemie uitgeroepen, afgekondigd

of als zodanig gekarakteriseerd door een regering of het daarvoor bevoegde gezag in een land.
of als zodanig gekarakteriseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Clausule 110 Uitsluiting elektron¡sche gegevens engineering
Deze verzekering geeft geen dekking voor de kosten in verband met het herkrijgen, beschermen, behouden, controleren, reconstrueren,
herstellen of vervangen van elektronische gegevens die zijn verloren, vernietigd, beschadigd, gemanipuleerd, gehackt of anderszins in het
bezit van onbevoegden geraakt, ongeacht de oorzaak of w¡e daarvoor verantwoordelijk is. Materièle schade, verlies of vern¡etiging die het
gevolg daarvan is, blijft met inachtneming van de overige bepalingen in de polisvoorwaarden gedekt.

ln geval van een onderde polis gedekte schade aan elektronische media ofapparatuurwaarop zich elektronischegegevens bevinden, wordt
uitsluitend vergoeding verleend voor het herstel en/of de vervanging van deze elektronische media of elektronische apparatuur, met inbegrip
van de kosten voor het kopiëren van de elektronische gegevens van een back-up of van originelen van een vorige generatie indien en voor
zover deze nog beschikbaar zijn. Deze kosten omvatten niet de kosten van ondezoek naar of voor het opnieuw creëren, vezamelen,
assembleren, behouden of beveiligen van dergelijke elektronische gegevens. Als de elektronlsche media of apparatuur niet worden
gerepareerd of vervangen, dan vindt de schadevergoeding plaats op basis van vervangingswaarde van lege elektronische media of
apparatuur.

Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag benodigd voor het verkrijgen van zaken met dezelfde of vergelijkbare technische
specificaties welke inzake kwaliteit, staat en ouderdom, gelijkwaardig zijn aan de beschadigde of verloren gegane zaken.

Onder elektronische gegevens wordt elke vorm van elektronisch en/of digitaal verwerkte en/of opgeslagen informatie verstaan, inclusief de al
of niet speciaal voor de apparatuur en/of de veruverking van elektronische gegevens vervaardigde programmatuur (o.a. software).

Clausule 122 Verbindingsclausule
Deze vezekering is onverbrekelijk verbonden met de vezeker¡ng onder polisnummer CAR803300930 ten name van T&G Bouwcombinatie
B.V. en C4R803301013 ten name van Tervoort's Bouwbêdrijf B.V. gesloten bij dezelfde vezekeraar. Wordt een verbonden vezekeiing
gewijzigd of beëindigd door de vezekeringnemer, dan heeft de verzekeraar de mogelijkheid, ook tussentijds, deze vezekering te beëindigen
dan wel voort te zetten tegen nader te bepalen condities. Verzekeringnemer heeft in dat geval het recht de gewijzigde condities niet te
accepteren en de vezekeringsovereenkomst op te zeggen.

Alkmaar, 18 maart2022
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Clausule 13 Kabels en leidingen voor:zorg
Voor aanvang van de werkzaamheden dient vezekerde zich bij de leidingbeheerde(s), danwel een daartoe bevoegde instant¡e, te
vergewissen van de ligging van kabels en leidingen binnen het werkterrein. Wanneer blijkt of wanneer het vermoeden bestaat dat zich
kabels en leidingen in het werkterrein bevinden, is het maken van proefsleuven verplicht.
lndien niet aan deze verplichting is voldaan geldt er een eigen risico van € 12.500,- per gebeurtenis.

Clausule l5 Nevenaannemers/derden
Werken van derden en/of nevenaannemers kunnen na beoordeling van vezekeraar worden meevezekerd (aft. 2.2 van de voorwaarden).
De suppletiepremie zal worden berekend over de aanneemsom van deze werken conform het polispromillage, mits deze werken vallen
onder de vezekerde hoedan¡gheid, met een toeslag van 25%. De minimumpremie voor deze werken bedraagt € 350,- excl. kosten en
assurant¡ebelasting.

Clausule l6 Secundaire dekking sectie ll Aansprakelijkheid
ln afwijking van art. I van de vooMaarden geeft sectie ll Aansprakelijkheid alleen prima¡re dekking voor de vezekeringnemer, de aan
vezekeringnemer gelieerde (onder deze polis vezekerde) bedrijven en de opdrachtgever van voomoemde partijen. Voor alle overige bij het
werk betrokken partijen geldt voor sectie ll een secunda¡re dekking.

Glausule l9 Damwanden
Van de dekking is uitgesloten kosten van herstel ofvervanging van damwandconstructies ofdelen daarvan ingeval van:
- het uit het slot lopen of vervormen tijdens het inbrengen en/of verwijderen;
- mislocatie, scheefstand of verplaats¡ngen zonder dat er sprake ¡s van bezwijking;
- lekkage op naden, sparingen, voegen en aansluitingen.

Clausule20 Comb¡natieclausule
lndien vezekeringnemer als lid van een combinatie gecontracteerd werk uitvoert, dan blijft de dekking van de polis van kracht voor het werk
dat de vezekeringnemer inbrengt in de bouwcombinatie. Dit werk dient wel binnen het raamwerk van de CAR-vezeker¡ng te vallen en is
secundair ten opzichte van een eventueel door de bouwcombinatie of de opdrachtgever afgesloten CAR-vezeker¡ng.

Clausule 22. Eigen r¡sico he¡werkzaamheden
ln tegenstelling tot het vermelde op het polisblad, geldt voor schade als gevolg van heiwerkzaamheden een eigen risico van € 5.000,00 per
schadegebeurtenis.

Clausule23 Sanctieclausule
Bepaling inzake uitsluitingen in verband met sancties en/of handelsbeperkingen.

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

Clausule 24 lnloop werken
Werken welke vezekerd waren onder polisnummer C4R803300413 ten name van Bouwbedrijf Van der Gragt bij Amlin lnsurance SE en
C4R10007089/001 bij Delta Lloyd Schadeveaekeringen N.V., maar nog niet zijn opgeleverd of waarvan de vezekerde onderhoudstermijn
nog niet is verstreken, zijn op deze onderhavige polis meevezekerd.


