
POLIS

Polisnumrner

Verzekering

Verzekeringnemer

Adres

Hoedanigheid

Verzekerd(e) bedrag(en)

Eigen risico('s)

Verzekerd(e) bedrag(en)

Minimumbelang

Premie

v8A1506804

B eroepsaansprakelij kheid

BoerenNatuur.nl

Bemuurde Weerd O.Z.12,3514 AN Utrecht

Conform clausule C0.3. I

Beroepsaansprakelij kheid
Hoofdlimiet
EIIR 1.000.000,00 per aanspraak en

EUR 2.000.000,00 per contractjaar

Sublimiet(en)
EIIR 125.000,00 per aanspraak en per contracdaarvoor

reconstructiekosten conform clausule C2.10.4

EtlR 500.000,00 per aanspraak per contractjaar voor
aanspraken verband houdende met de

begeleiding bij de aanvraag van
beheersvergoedingen

EUR 2.500,00 per aanspraak

EIIR 500,00 per aanspraak voor reconstructiekosten
conform clausule C2.10.4

Rechtsbijstand
Hoofdlimiet
EIIR 50.000,00 per geschil conform clausule E4.0.1 lid I
ELR. 25.000,00 per geschil conform clausule 84.0.1 lid2

ELIR 250,00 per geschil

Beroepsaansprakelij kheid
EUR 15.750,00 per jaar op basis van de clausule C2.12.5

EUR 450,00 per verzekerd collectief per jaar

Rechtsbijstand
EUR 1.400,00 per jaar op basis van de clausule F.25.0.1

EUR 40,00 per verzekerd collectief per jaar

EUR 17.150,00 als totale jaarpremie
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Voorwaarden

Clausules
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: ELIR

: EUR

- BA.ALG.2016 voor beroepsaansprakelijkheid
- RBV.AI G.2016 voor rechtsbijstand

- c0.3. 1, c2.r0.1, c2.10.4, c2.12.5, c3. 1.5, C4.0.5, C5.0. 1, C6.0.2,
C9.0. 1, C9.0.2, C25.0.1, C25.0.2, C25 .0.3, NHT4 en USH I conform
bij gaand clausuleblad beroepsaansprakelijkheid

- E0.1.0, E2.0.1,E3.2.1, E4.0.1, E7.0.2, E10.1.1, 810.1.2,825.0.1,
NHT4.1 en USH1 conform bijgaand clausuleblad rechtsbijstand

- Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. C{HT)

Contractgegevens

Bemiddelaar

Te verrekenen premie

Afrekening tot I januari 2017

Premie

Kosten

Ingangsdatum
Premievervaldatum
Contractvervaldatum
Contracttermijn

30 oktober 2015
1 januari
I januari2077
12 maanden, met stilzwijgende verlenging

Assurantiebelasting : EttR

Totaal : ELIR

LTO Noord Verzekeringen Schade & Zorg B.V. te Velserbroek

Periode 30 oktober 2015 tot 1 januari20lT
EIIR 20.055,97

Rotteidam, l7 maart 2016

100% HDI Global SE, the Netherlands

20.055,97

t2,50

4.2t4,39

24.282,86
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Clausuleblad beroepsaansprakelij kheid

Indien in de polis wordt afgeweken van de algemene voorwaarden BA.ALG.2016 en/of de overige
clausules, blijven niet genoemde voorwaarden onverminderd gelden.

C0.3.1 Hoedanigheid
Krachtens deze veruekering bestaat dekking voor het geven van adviezen, het bieden van

ondersteuning, coórdinatie en/ofbelangenbehartiging op het gebied van agrarisch
natuur- en landschapsbeheer, waaronder mede wordt verstaan begeleiding bij de

aanvï aag van beheervergoedingen ten b eho eve van agrariërs.

C2.10.1 Meeverzekeren van personen- en zaakschade
In afwijking van artikel 2.10 van de algemene voorwaarden wordt onder schade verstaan

vermogensschade.

C2.10.4 Reconstructiekosten
Beschadiging, vemietiging of verlies van documenten, informatiedragers enlof daarop

aanwezige informatie die voor de behandeling van een opdracht aan een verzekerde zijn
toevertrouwd, wordt niet aangemerkt als zaakschade in de zin van artikel 2.10 van de

algemene voorwaarden.

Onder documenten wordt in het kader van dit artikel verstaan akten, contracten, brieven,
echter niet zijnde aandelen, obligaties, opties, andere waardepapieren, geld en

soortgelijke zaken.

Voor de reconstructiekosten van de documenten, informatiedragers en/of de daarop

aanwezige informatie geldt het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag en eigen

risico.

C2.12.5 Verzekerde(n)
Het bepaalde in artikel 2.I2vande algemene voorwaarden wordt geacht te zijn i

doorgehaald. Als verzekerde(n) word(t)(en) aangemerkt:
a) verzekeringnemer
b) mede in de verzekering als verzekerde opgenomen leden van de onder a)

genoemde verzekerde, te weten:

Collectieven:
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Overige verzekerden:

c) de leden van de onder b) genoemde verzekerden
d) de bestuurders van de onder a) en b) genoemde verzekerden
e) de ondergeschikten van de onder a) en b) genoemde verzekerden

0 de vrijwilligers van de onder a) en b) genoemde verzekerden
g) de adviseurs van de onder a) en b) genoemde verzekerden i

In afwijking van artikel 3.1 van de algemene voorwaarden geldt voor verzekerden die
tijdens de contracttermijn zijn aangetekend onder vermelding van eer-r datum, dat

uitsluitend is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden

schade als gevolg van een fout begaan tijdens de contracttermijn en na de vermelde
datum.

C3.1 .5 Inloop
1. In aanvulling op artikel3.1 van de algemene voorwaarden is verzekerd de

aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden geleden schade a1s

gevolg van een fout begaan voor de ingangsdatum van deze verzekering
(inloopperiode), mits door verzekerde wordt aangetoond dat ten tijde van het
begaan van de fout (elders) een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht
was.
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2. Indien geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht was ten tijde van
het begaan van de fout dan zalhet inlooprisico uitsluitend zijn verzekerd indien
en voor zover daarvan aantekening is gemaakt in deze verzekering.

3 . In afivijking van artikel 3 .4 van de algemene voorwaarden is bepalend voor de

vaststelling van de hoogte van het verzekerd bedrag, de hoogte van het verzekerd
bedrag zoals dat op het moment van de fout gold onder de in lid 1 bedoelde
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, echter met als maximum en als onderdeel
van het verzekerd bedrag zoals vermeld op het polisblad

zoals dat geldt op het moment van de aanspraak, of
zoals dat geldt op het moment van de schriftelijke melding van de

omstandigheid in het geval de aanspraak voorlvloeit uit een tijdens de

contracttermij n schrift e lijk aan verzekeraars gemelde om standigheden

C4.0.5 Rechtsgebied
Het bepaalde in artikel 4 van de algemene voorwaarden wordt geacht le zijn
doorgehaald. In de plaats daarvan geldt daï deze verzekering uitsluitend van toepassing
is op aanspraken die verband houden met werkzaamheden die zijn verricht in opdracht
van in Nederland gevestigde opdrachtgevers, die worden ingesteld enlof in rechte
aanhangig worden gemaakt in Nederland en voor zover op betreffende aanspraken
Nederlands recht van toepassing is.

C5.0.I Uitsluitingen
In aanvulling op artikel5 van de algemene voorwaardenzijnvan deze verzekering
uitgesloten aanspraken die verband houden met enlof voortvloeien uit:
1 overschrijdingvankostenbegrotingenen/oftijdsplanningen;
2 inbreuk op enlof overschrijding van verleende volmachten;
3 het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen, rentabiliteit e.d.;
4 het (al dan niet namens de opdrachtgever) voeren van C.A.O.-onderhandelingen;
5 beleggingsadviezen;
6 vermogensbeheer;
7 assurantiebemiddeling;
8 $'sieke behandeling van milieuvraagstukken zoals reiniging, sanering, -!

bodemonderzoek e.d.; I

9 overschrijding van niet wettelijk voorgeschreven termijnen;
10 het voor eigen rekening kopen ofverkopen van roerende zaken;
11 het eigendom, gebruik, bezit of verhuur van roerende zakenvan een verzekerde;
12 werkzaamheden die exclusief tot de competentie van een registeraccountant of

een accountant-administratieconsulent behoren;
13 voer-, teelt-, fok- en klimaatbeheersingsadviezen.

C6.0.2 Cumulatie en samenloop
Indien in geval van een schade zowel een beroep kan worden gedaan op de onderhavige
verzekering als op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering met polisnummer
V841201933 ten name van Vereniging BoerenNatuur, dan zullen de verzekerde
bedragen krachtens de respectievelijke verzekeringen niet cumuleren.
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C9.0.1 Non-cumulatieverzekerdebedragen
De op het polisblad onder sublimiet(en) opgenomen verzekerde bedragen gelden als

onderdeel van het op het polisblad onder hoofdlimiet opgenomen verzekerde bedrag. De
verzekerde bedragen zullen niet cumuleren.

C9.0.2 Non-cumulatie eigen risico
De op het polisblad opgenomen eigen risico's zullen niet cumuleren. Per aanspraak zal
eenmaal het hoogst van toepassing zijnde eigen risico worden toegepast.

C25.0.1 Derden
Het bepaalde in artikel 2.6 van de algemene voorwaarden wordt geacht te zijn
doorgehaald. In de plaats daarvan geldt dat als derden worden aangemerkt iedereen met

uitzondering van de aangesproken verzekerde.

C25.0.2 Statuten en Reglementen
Deze verzekering biedt uitsluitend dekking voor werkzaamheden die worden verricht
met inachtneming van de statuten en reglementen van de verzekerden.

C25.0.3 Schriftelijkeadviezen
Deze verzekering biedt uitsluitend dekking voor schriftelijk uitgebrachte adviezen op

basis van de door de opdrachtgever schriftelijk verstrekte gegevens.

NHT4 NHT-Clausule terrorisme
Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden en/of verliezen (en/of aansprakelijkheid
daarvoor) veroorzaakt door of ontstaan uit "terrorisme" erVof "sabotage" met terroristisch
oogmerk, alsmede het in dit verband kwaadwillig gebruiken van chemische en/of
biologische stoffen.

Overeenkomstig de door het Verbond van Verzekeraars in 1981 gedeponeerde tekst
wordt verstaan onder:

Terrorisme: gewelddadige handelingen die worden begaan door een organisatie om

indruk te maken op de bevolking en om een klimaat van onzekerheid te scheppen. i

Sabotage: kwaadwillige handelingen, niet begaan door verzekerde ze1f, die zijn gericht
op verhinderen van normaal functioneren van een dienst of onderneming of het
belemmeren van het verkeer.

Indien sprake is van, op basis van artikel 1:1 onder staat waar het risico is gelegen van de

Wet op het financieel toezicht vastgestelde, in Nederland gelegen risico's, blijft dekking
voor terrorismeschade bestaan overeenkomstig en binnen de grenzen van (bijgaand)

"Clausuleblad Terorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terorismeschaden N.V.", versie 23 november 2007 .
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Uitsluiting in verband met sancties en/of handelsbeperkingen
De verzekeraar is niet gehouden om dekking ofschadeloosstelling te bieden krachtens
dezeverzekering, indien dit een inbreuk zou voÍnen op sanctiewet- en regelgeving uit
hoofde waaryan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking
te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Clausuleblad rechtsbiistand

Indien in de polis wordt afgeweken van de algemene voorwaarden RBV.ALG.2016 en/of de overige

clausules, blijven niet genoemde voorwaarden onverminderd gelden'

Polisnr.
Datum
Blad

80.1.0

82.0.1

F.'3.2.1

E4.0.I
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Iloedanigheid
Conform clausule C0.3.1 van clausuleblad beroepsaansprakelijkheid en werkzaamheden

die binnen het kader van een klantgerichte taakopvatting redelijkerwijs aansluiten bij of
verband houden met de in betreffende clausule beschreven werkzaamheden.

Minimum belang
1.

2.

Verzekerde heeft alleen recht op rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek

ten minste het op het polisblad onder minimum belang vermelde bedrag beloopt.

Voor tegen een verzekerde ingestelde straÊ, bestuursrechtelijke en/of
tuchtrechtelijke procedure geldt dat verzekerde ook recht heeft op rechtsbijstand

indien sprake is van een gering financieel belang, of indien enig financieel belang

ontbreekt.

Inloop
1. In aanlulling op artikel 3.2.2 van de algemene voonvaarden is eveneens

verzekerd het risico dat verzekerde - als gevolg van een geheel ofgedeeltelijke
afwijzingvan een schade door de verzekeraar van de

beroepsaansprakelijkheidsverzekering - in een geschil met de opdrachtgever of
met een andere derde in een eigen behoefte aan rechtsbijstand moet voorzien ten

gevolge van een fout begaan gedurende de periode van 1 februari 2007 tot de

ingangsdatum van de verzekering.
2. Voorwaarde voor dekking is in dat geval dat:

- geheel of gedeeltelijke afuijzing van een schade door de verzekeraar van

de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zich voordoen tij dens de

contractsteïTn ijn, en

- geschil met de opdrachtgever of met een andere derde zich voordoen

tijdens de contracttermijn
3. Fouten die voortvloeien uit een en dezelfde oorzaak of anderszins met elkaar

verband houden worden als één fout beschouwd en worden geacht te zijn begaan

op het moment van de eerste fout uit een reeks.

Verzekerd bedrag aanspraken Benelux, DuitslandlEU lidstaten
l. Voor geschillen waarover een rechter, arbiter, bindend adviseur in Nederland,

België, Luxemburg of Duitsland tot oordelen bevoegd is en voor zover op de

betreffende geschillen Nederlands, Belgisch, Luxemburgs of Duits recht van

toepassing is, geldt voor de externe kosten als bedoeld in artikel 10.1.b van de

algemene voorwaarden het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag'

2. Voor geschillen waarover een rechter, arbiter, bindend adviseur in een in een

andere lidstaat van de Europese Unie tot oordelen bevoegd is en voor zover op

beheffende geschillen het recht van een van de andere lidstaten van de Europese

Unie van toepassing is, geldt voor de exteme kosten als bedoeld in artikel 10. 1.b

van de algemene voorwaarden het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag.
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81.0.2 Vrije advocaatkeuze
I.

2.

Het bepaalde in artikel L6,7 .l en 7.8 van de algemene voorwaarden wordt
geacht te zijn doorgehaald. In de plaats daarvan geldt het volgende:
Verzekerde heeft het recht om zelf een externe deskundige te kiezen om zijn
belangen in een gerechtelijke of administratieve procedure te behartigen. Dit
geldt ook indien de partij waaíïnee verzekerde een conflict heeft tevens
rechtsbijstand krijgt van DAS. De kosten hienzan worden tot het op het polisblad
genoemde verzekerde bedrag door DAS met inachtneming van het bepaalde in
artikel 10 van de algemene voorwaarden vergoed.
indien echter sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure
waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt en waarbij de
wederpartij geen rechtsbijstand krijgt van DAS dan geldt in aanvulling op arlikel
10.1 .b van de algemene voorwaarden het volgende:
- kiest verzekerde er voor om deze procedure te laten voeren door een zelf

aangewezen externe deskundige (bijvoorbeeld advocaat), dan worden de

eigen behandelkosten (honorarium en kantoorkosten) van deze externe
deskundige tot maximaal EI-IR 5.000,00 exclusief btw vergoed. Is er
sprake van een bestuursrechtelijke procedure dan vergoedt DAS voor
twee instanties tezamen de behandelkosten tot maximaal EUR 3.000,00
exclusief btw. Deze kosten gelden als onderdeel van het op het polisblad
genoemde verzekerde bedrag en zullen niet cumuleren.

- verzekerde moet aan DAS een eigen risico van EUR 500,00 betalen, als
hij de procedure door een door hem aangewezen externe deskundige wil
laten voeren. DAS geeft pas opdracht aan de externe rechtshulpverlener
die verzekerde heeft gekozen als DAS van verzekerde het eigen risico
heeft onfvangen dat hij moet betalen.

Voor het inschakelen van externe deskundigen gelden de volgende regels:
a. DAS bepaalt de noodzaak voor het inschakelen van een externe

deskundige
b. In aanvulling op artikel 6 van de algemene voorwaarden moet

verzekerde, voordat een externe deskundige wordt ingeschakeld, DAS in
de gelegenheid stellen om te proberen het conflict met de tegenpartij I

zonder een procedure op te lossen en tot een minnelijke regeling te
komen. Verzekerde moet daaraan in redelijkheid zijn medewerking
verlenen

c. DAS overlegt eerst met verzekerde alvorens de behandeling over te
dragen aan de externe deskundige

d. De opdrachten worden steeds namens de verzekerde gegeven.
Verzekerde machtigt DAS hiertoe onhenoepelijk

e. DAS is niet verplicht om in het kader van eenzelfde verzoek om
rechtsbijstand een andere ofmeer dan één externe deskundige een
opdracht te verstrekken

f. Voor zover de rechtsbijstand wordt verleend door een deskundige die
niet in dienst is van DAS, treedt DAS slechts op als financier van de
daarmee gemoeide kosten overeenkomstig de bepalingen die op deze
rechtsbijstandverzekering van toepassing zijn

J.
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g. AIs de zaaktnNederland dient, komen alleen advocaten die in
Nederland zijn ingeschreven of kantoor houden in aanmerking

h. Dient de zail<tn het buitenland dan moet de advocaat bij het gerecht in
het betreffende land zijn ingeschreven.

4. Verzekeraars zijn niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de

verlening van rechtsbijstand door deskundigen in loondienst van DAS en

evenmin voor schade door of in verband met de werkzaamheden van een door
DAS ingeschakelde externe deskundige.

E10.1.1 Verzekerdebedragen
Voor de externe kosten als bedoeld in artikel i0,1,b van de algemene voorwaarden
gelden de op het polisblad vermelde verzekerde bedragen.

810.1.2 Non- cumulatie verzekerde bedragen
De op het polisblad opgenomen verzekerde bedragen 211en niet cumuleren.

E25.0.1 Verzekerden
a) verzekeringnemer
b) mede in de verzekering als verzekerde opgenomen leden van de onder a)

genoemde verzekerde, te weten:

Collectieven: '
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(JVenBc v grzrils'vr usrr.

c) de leden van de onder b) genoemde verzekerden
d) de bestuurders van de onder a) en b) genoemde verzekerden
e) de ondergeschikten van de onder a) en b) genoemde verzekerden
0 de vrijwilligers van de onder a) en b) genoemde verzekerden
g) de adviseurs van de onder a) en b) genoemde verzekerden

In afwijking van artikel 3.2.2 van de algemene voorwaarden geldt voor verzekerden die
zijn aangeÍekend enlof afgevoerd onder vermelding van een ingangsdatum enlof
einddatum, dat uitsluitend is verzekerd het risico dat een verzekerde in een geschil moet
voorzien in een eigen behoefte aàn rechtsbijstand ten gevolge van een gebeurtenis indien
de gebeurtenis waaruit het geschil voortvloeit, het geschil en de daaruit voortvloeiende
behoefte aan rechtsbijstand zich voordoen gedurende de contracttermijn en na de
vermelde ingangsdatum enlof voor vermelde einddatum.

NHT-Clausule terrorisme
Conform clausule NHT4 van het clausuleblad beroepsaansprakelijkheid.

Uitsluiting in verband met sancties en/of handelsbeperkingen
De verzekeraar is niet gehouden om dekking ofschadeloosstelling te bieden krachtens
dezeverzekering, indien dit een inbreuk zou vorÍnen op sanctiewet- en regelgeving uit
hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking
te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

NHT4.1

USHl
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CIAUSUTEBIAD TERRORISMEDEKKING
bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Q.IHT)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders blijld - verstaan onder:

1.1 Terrorisme:
Gewelddadige handelingen edof gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3 :3 8 van de
Wet op het Íinancieel toezicht genoemde vorÍnen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd
en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/ofaantasting van de gezondheid,
al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan we1 anderszins economische
belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag ofreeks - al dan niet in enig organisatorisch
verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze er/of ideologische
doelen te verwezenlijken.

1.2 Kwaadwillige besmetting:
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3 :3 8 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vonnen
van molest - (doen) verspreiden van zieklekiemen en/of stoffen die a1s gevolg van hun (in)directe frsische,
biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/ofaantasting van de gezondheid, al dan niet de dood
tengevolge hebtend, bij mensen ofdieren kunnen veroorzaken en/ofschade aan zaken kunnen toebrengen dan
wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al
dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd enlof uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke
en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

1.3 Preventieve maatregelen:
Van overheidswege en/of door verzekerden enlof derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend
gevaar van terrorisme erVof kwaadwilligebesmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt
- de gevolgen daarvan te beperken.

1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (l{HT):
Een door het Verbond var Verzekeraars opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij
uitkeringsverplichtingen uit hoofcle van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten
verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3
omschreven risico's, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

1,5 Verzekeringsovereenkomsten:
a) Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover

"staat waar het risico is gelegen" van de Wet op het
gelegen risico's.

zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder
financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland

b) Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone l
verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland
gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering behekking heeft.

c) Overeenkomsten van natura-uitvaarlverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een
gewone verblijfplaats in Nederland, of indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland
gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.

1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars:
Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn
om in Nederland het verzekeringsbedrijfuit te oefenen.

Atikel 2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico

2"1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel I.1,I.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de
grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of
indirect) velband houdt met:
. terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,

' handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen,
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hiema gezamenlijk aan te duiden als 'het terrorismerisico', geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar
terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding enlofuitkering, is beperkt tot het bedrag
van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het
terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het
bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij
levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op
het financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aaÍzien van de betrokken verzekering.

De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per
kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alie bij de NHT
aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk
verschijnende dagbladen.

In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking
hebben op:
. schade aan onroerende zaken en/ofde inhoud daanan;
. gevolgschade van schade aan onÍoerende zaken en/ofde inhoud daarvan,
dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar ma,rimaa.l 75 miljoen euro onder deze overeenkomst za1

worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal
afgegeven polisssn.
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige
door verzekeringn€mer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer
verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het
risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemeÍk1 alle door verzekeringnemer verzekerde
objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waaÍvan er tenminste een op het
risicoadres is gelegen.
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een

groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b vanhet Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden
aangemerkl als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de
polis(sen) is (zijn) afgesloten.

Uitkeringsprotocol NHT

Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hiema
te noemen het Protocol). Op grond van de in dit Protocol vastgestelde bepalingen is de NHT ondet meer
gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding ofhet verzekerde bedrag uit te sïellen tot het moment wairop
zij kan bepalen of en in hoevene zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor
zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende
financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke
uitkering aan de verzekeraar te doen. 

i
De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afivikkeling claims, bevoegd om
te beslissen of een gebeurtenis in verband waarnee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de
verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerld. Een daarloe strekkend en overeenkomstig 

-'.
voomoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer,
verzekerden en tot uitkering gerechtigden.

Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot,
terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering
gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken.

De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 16 van het Protocol slechts van kacht voor
aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een
bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze a1s een verwezenlijking van het
terorismerisico in de zin van dit Clausuleblad wordt beschouwd.

3.2
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Dit Clausuleblad is gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.


