
 
 
 
 
 
 
Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 
VAB.CM.1.S 
Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.  
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Van de termen die cursief zijn weergegeven is een definitie 
opgenomen. 
 
 
I  ALGEMEEN 
 
1 DEFINITIES 
1.1 Aanspraak 
Een vordering tot vergoeding van schade die tegen een verzekerde is 
ingesteld op grond van een voorval. 
Meerdere aanspraken in verband met een voorval worden als één 
aanspraak beschouwd en worden geacht te zijn ingesteld op het 
moment van de eerste aanspraak uit de reeks. 
1.2 Derden 
Iedereen met uitzondering van de aangesproken verzekerde. 
1.3 Omstandigheid 
Eén of meerdere feiten waaruit een reële dreiging van een aanspraak 
kan worden afgeleid. Als zodanig worden uitsluitend beschouwd feiten 
ten aanzien waarvan verzekerde concreet kan mededelen uit welk 
voorval de aanspraak kan voortvloeien en van wie de aanspraak kan 
worden verwacht. 
1.4 Schade 
Personenschade en zaakschade. 
1.4.1 Personenschade 
Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de 
dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
schade. 
Onder personenschade wordt niet verstaan de door potentiële 
benadeelden gemaakte kosten en maatregelen tot voorkoming van 
schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke 
bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade, 
tenzij het kosten betreft die voortvloeien uit maatregelen die 
redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van 
schade af te wenden. 
1.4.2 Zaakschade 
Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het 
verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin 
bevinden van vreemde stoffen, met inbegrip van de daaruit 
voortvloeiende schade. 
Onder zaakschade wordt niet verstaan beschadiging, vernietiging of 
verlies van gegevens op informatiedragers. 
Onder zaakschade wordt evenmin verstaan de door potentiële 
benadeelden gemaakte kosten en maatregelen tot voorkoming van 
schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke 
bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade, 
tenzij het kosten betreft die voortvloeien uit maatregelen die 
redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van 
schade af te wenden. 
 
 

1.5 Verzekerden 
a. verzekeringnemer; 
b. andere, mede in de verzekering als verzekerde opgenomen 
vennootschappen, natuurlijke personen of rechtspersonen; 
c. personeelsverenigingen, pensioenfondsen en andere fondsen, 
verenigingen en stichtingen handelend in het kader van de 
arbeidsverhoudingen tussen de onder a. en b. genoemde verzekerden 
en hun ondergeschikten; 
d. vennoten, bestuurders, commissarissen/toezichthouders en 
medebeleidsbepalers van de onder a., b. en c. genoemde 
verzekerden; 
e. ondergeschikten van de onder a., b. en c. genoemde 
verzekerden; 
f. rechtsopvolgers van en bewindvoerders over een verzekerde, 
als zodanig. 
1.6 Voorval 
Een handelen of nalaten begaan binnen de verzekerde hoedanigheid. 
Voorvallen die voortvloeien uit één en dezelfde oorzaak, uit elkaar 
voortvloeien of anderszins met elkaar verband houden, worden als één 
voorval beschouwd en worden geacht te hebben plaatsgevonden op 
het moment van het eerste voorval uit de reeks. 
 
 
II OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 
 
2 OMVANG VAN DE DEKKING 
2.1 Verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor door 
derden geleden schade als gevolg van een voorval. 
2.2 Voorwaarde voor dekking is dat de aanspraak voor de eerste 
maal tegen een verzekerde is ingesteld tijdens de contracttermijn en 
schriftelijk aan verzekeraars is gemeld tijdens de contracttermijn of 
schriftelijk is gemeld binnen twee maanden na beëindiging van de 
verzekering. 
2.3 Deze verzekering biedt eveneens dekking voor aanspraken die 
na de beëindiging van de verzekering tegen een verzekerde zijn 
ingesteld en schriftelijk aan verzekeraars zijn gemeld, mits deze 
aanspraken voortvloeien uit omstandigheden die tijdens de 
contracttermijn schriftelijk aan verzekeraars zijn gemeld. 
2.4 Bepalend voor de vaststelling van de dekkingsomvang, 
verzekerde bedragen en eigen risico’s is het moment waarop de 
aanspraak tegen een verzekerde is ingesteld. Voor aanspraken die 
voortvloeien uit omstandigheden die tijdens de contracttermijn 
schriftelijk aan verzekeraars zijn gemeld is bepalend het moment 
waarop de omstandigheid schriftelijk aan verzekeraars is gemeld. 
 
3 RECHTSGEBIED 
3.1 Deze verzekering is uitsluitend van toepassing op aanspraken 
die worden ingesteld en/of die in rechte aanhangig worden gemaakt in 
een lidstaat van de Europese Unie, en voor zover op betreffende 
aanspraken het recht van een lidstaat van de Europese Unie van 
toepassing is. 
3.2 Voor aanspraken die verband houden met en/of die voortvloeien 
uit reizen die een verzekerde in de verzekerde hoedanigheid maakt, 
geldt dat deze verzekering eveneens van toepassing is voor 
aanspraken die worden ingesteld en/of die in rechte aanhangig worden 
gemaakt buiten de Europese Unie en/of die zijn onderworpen aan het 
recht van landen buiten de Europese Unie. Van deze dekking zijn 
echter uitgesloten aanspraken, die voortvloeien uit het tijdens deze 
reizen daadwerkelijk verrichten van activiteiten in de verzekerde 
hoedanigheid, en die zijn ingesteld en/of die in rechte aanhangig zijn 
gemaakt in de USA/Canada en/of die zijn onderworpen aan het recht 
van die landen. 
 
 
III UITSLUITINGEN 
 
4 UITSLUITINGEN 
Niet verzekerd zijn aanspraken tot: 
4.1 Beroepsaansprakelijkheid 
vergoeding van schade die verband houden met en/of die voortvloeien 
uit advieswerkzaamheden, berekeningen, ontwerpwerkzaamheden, 
tekenwerkzaamheden, vergissingen, verzuimen en andere 
beroepsfouten, het verlenen van (rechts)bijstand en soortgelijke 
werkzaamheden; 
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4.2 Bekende omstandigheden 
vergoeding van schade die verband houden met en/of die voortvloeien 
uit omstandigheden die een verzekerde, geen uitgezonderd, op de op 
het polisblad vermelde ingangsdatum van de verzekering bekend 
waren. 
4.3 Motorrijtuigen 
vergoeding van schade in verband met het in eigendom hebben 
bezitten, houden, gebruiken of laten gebruiken van een motorrijtuig in 
de zin van artikel 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (WAM). 
4.3.1 Verzekerd blijft de aansprakelijkheid van verzekerde: 
a. voor schade veroorzaakt met of door een ontkoppelde 
aanhanger, die na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of 
losgeraakt, veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen; 
b. voor schade veroorzaakt met of door zaken die worden geladen 
op of gelost van een motorrijtuig; 
c. voor schade veroorzaakt met of door lading die zich bevindt op, 
valt van of gevallen is van een motorrijtuig, anders dan tijdens laad- en 
loswerkzaamheden; 
d. voor schade veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig; 
e. als werkgever voor schade van derden veroorzaakt bij het 
gebruik van motorrijtuigen door ondergeschikten van deze werkgever, 
waarvan de verzekerden genoemd in artikel 1.5 onder a. en b. geen 
eigenaar zijn of waarover zij niet uit hoofde van (huur)koop en/of lea-
sing beschikken dan wel waarvan zij geen verzekeringsplichtige 
houder zijn in de zin van de WAM of een analoge buitenlandse wet. 
Deze insluiting is niet van toepassing indien het schade betreft van een 
ondergeschikte die het motorrijtuig zelf bestuurt. 
4.3.2 De hiervoor onder b. en c. genoemde insluitingen zijn niet van 
toepassing indien de zaak respectievelijk de lading een gevaarlijke stof 
is die schade veroorzaakt waarvoor verzekerde als exploitant 
aansprakelijk is op grond titel 14.1 van boek 8 van het Burgerlijk 
Wetboek. 
4.4 Vaartuigen 
vergoeding van schade in verband met het in eigendom hebben, 
bezitten, houden, gebruiken of laten gebruiken van vaartuigen. 
4.4.1 Verzekerd blijft de aansprakelijkheid van verzekerde voor 
vergoeding van schade: 
a. veroorzaakt door of met pontons, bakken, roeiboten en andere 
vaartuigen 
- zonder motoren voor eigen voortstuwing, dan wel 
- met motoren voor eigen voortstuwing van niet meer dan 3 kW, 
en mits de waterverplaatsing niet meer is dan 20 m³; 
b. veroorzaakt als passagier van een vaartuig, met uitzondering 
van de daaruit voortvloeiende schade. 
4.5 Luchtvaartuigen 
vergoeding van schade in verband met het in eigendom hebben, 
bezitten, houden, gebruiken of laten gebruiken van luchtvaartuigen 
(inclusief de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt bij het gebruik 
van luchtvaartuigen door niet-ondergeschikten in het kader van de 
uitoefening van het bedrijf van verzekerde). 
4.5.1 Verzekerd blijft de aansprakelijkheid van verzekerde voor 
vergoeding van zaakschade aan luchtvaartuigen veroorzaakt als 
passagier van een luchtvaartuig, met uitzondering van de daaruit 
voortvloeiende schade. 
4.6 Milieuaantasting 
vergoeding van schade tengevolge van een milieuaantasting, tenzij de 
schade het gevolg is van een plotselinge en onzekere 
milieuaantasting, die niet het gevolg is van een langzaam (in)werkend 
proces. 
4.7 Asbest en asbesthoudende zaken 
vergoeding van schade die verband houden met en/of die voortvloeien 
uit en/of die worden veroorzaakt door asbest of asbesthoudende 
zaken. 
4.8 Opzet 
vergoeding van door een verzekerde veroorzaakte schade voor zover 
deze schade het beoogde of zekere gevolg is van een voorval. 
Bij opzet door een ondergeschikte als bedoeld in artikel 1.5 sub e. 
behouden de overige in artikel 1.5 genoemde verzekerden recht op 
dekking, mits hen ter zake van het opzet geen enkel verwijt treft. 
4.9 Wettelijke voorschriften 
vergoeding van schade tengevolge van of mogelijk geworden door een 
voorval dat in strijd is met enig van overheidswege gegeven 
voorschrift. 
Deze uitsluiting geldt slechts indien het voorval in strijd met 
bovengenoemde voorschriften is geschied met goedvinden en/of 
medeweten van de verzekeringnemer en/of degene die in het bedrijf 
van verzekerde feitelijk is belast met het toezicht op de naleving 
daarvan. 
Indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, wordt voor de 
toepassing van deze bepaling onder verzekeringnemer verstaan een 
lid van de directie of de bedrijfsvoering. 
4.10 Seksuele gedragingen 
vergoeding van schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit: 
a.  seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan 
ook; 

b.  gedragingen die onder artikel 4.10 sub a. vallen, gepleegd in 
groepsverband, ook in geval verzekerde niet zelf zodanig heeft 
gehandeld of nagelaten. 
4.11 Bijzondere bedingen 
vergoeding van schade die voortvloeien uit een boete-, 
schadevergoedings-, vrijwarings-, garantie- of dergelijk beding, 
behalve indien en voor zover een verzekerde ook zonder dat beding 
aansprakelijk zou zijn (geweest). 
4.12 Opzicht 
vergoeding van door een verzekerde veroorzaakte schade aan zaken, 
die de aansprakelijk gestelde verzekerde of iemand namens hem, 
behandelt, bewaart, bewerkt, vervoert, gebruikt, huurt, leent of om 
welke reden ook onder zich heeft. 
4.12.1 Verzekerd blijft de aansprakelijkheid van verzekerde tot 
vergoeding van: 
a. zaakschade aan zaken van een ondergeschikte, waarvoor 
verzekerde als werkgever aansprakelijk gehouden kan worden; 
b. zaakschade aan zaken, die een verzekerde anders dan in huur, 
pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien en voor zover 
ter zake daarvan schade is vergoed door een brandverzekeraar, die 
zich heeft verbonden te handelen overeenkomstig de regels van de 
Bedrijfsregeling Brandregres; 
c. zaakschade (exclusief de daaruit voortvloeiende schade) aan 
motorrijtuigen, containers, aanhangwagens en opleggers veroorzaakt 
gedurende de tijd dat deze voor laden en lossen daarvan aanwezig zijn 
op of zich bevinden in de onmiddellijke nabijheid van de terreinen van 
verzekerde of daar waar verzekerde werkzaamheden verricht; 
d. zaakschade veroorzaakt bij derden aan zaken door of met een in 
die zaken gemonteerd of geplaatst onderdeel nadat het betreffende 
werk is opgeleverd. Voor het toegevoegde onderdeel zelf blijft de 
uitsluiting onverkort van kracht. 
4.13 (Op-)geleverde zaken en verrichte werkzaamheden 
a. vergoeding van zaakschade aan zaken die door of onder 
verantwoordelijkheid van verzekerden zijn (op)geleverd; 
b. vervanging, herstelling of verbetering van zaken die door of 
onder verantwoordelijkheid van verzekerden zijn (op)geleverd; 
c. het geheel of gedeeltelijk opnieuw naar behoren uitvoeren van 
werkzaamheden die door of onder verantwoordelijkheid van 
verzekerden zijn uitgevoerd.  
Een en ander met inbegrip van de schade wegens het niet of niet naar 
behoren kunnen gebruiken van de zaken, die zijn (op)geleverd of 
waaraan werkzaamheden zijn uitgevoerd en ongeacht door wie de 
kosten zijn gemaakt of de schade is geleden. 
4.14 Atoomkernreacties 
vergoeding van schade veroorzaakt door, opgetreden bij of 
voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn 
ontstaan.  
4.14.1 Verzekerd blijft evenwel de aansprakelijkheid van een 
verzekerde voor door derden geleden schade veroorzaakt door 
radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en 
die gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor 
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschap-
pelijke, onderwijskundige of (niet- militaire) beveiligings-doeleinden, 
mits de door de bevoegde overheid verleende en afgegeven 
vergunning voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, 
gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. 
4.14.2 Voor zover krachtens de wet of enig verdrag een derde voor 
de schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort van kracht. 
4.14.3 Onder wet wordt verstaan de Wet Aansprakelijkheid 
Kernongevallen, zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de 
aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie. 
Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van 
bedoelde wet. 
4.15 Molest 
vergoeding van schade die het gevolg is molest. 
 
 
IV  SCHADE 
 
5 VERPLICHTINGEN IN GEVAL VAN SCHADE 
5.1 Verzekeringnemer en/of verzekerde(n) zijn verplicht: 
a. aan verzekeraars zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is 
melding te doen van: 
- iedere aanspraak en 
- iedere omstandigheid,  
waarvan zij op de hoogte zijn of behoren te zijn; 
b. alle voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van belang 
zijnde inlichtingen en gegevens te verschaffen en alle ter zake 
ontvangen stukken onbeantwoord aan verzekeraars door te zenden; 
c. zich te onthouden van iedere toezegging, verklaring of handeling 
waaruit een erkenning van aansprakelijkheid en/of een verplichting tot 
schadevergoeding afgeleid zou kunnen worden. 
5.2 Indien verzekeringnemer en/of verzekerde(n) een of meer van 
de in het vorige lid genoemde verplichtingen niet of niet volledig 
nakomen, kunnen aan deze verzekering geen rechten worden 
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ontleend, voor zover door dit in gebreke blijven verzekeraars in een 
redelijk belang zijn geschaad. 
5.3 Indien verzekeringnemer en/of verzekerde(n) de in het eerste lid 
genoemde verplichtingen niet of niet volledig nakomen met het opzet 
verzekeraars te misleiden, komt elk recht op uitkering te vervallen, 
tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. 
5.4 Indien verzekeringnemer en/of verzekerde(n) hebben nagelaten 
maatregelen te nemen die redelijkerwijze geboden zijn om het 
onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden of te beperken 
kunnen aan deze verzekering geen rechten worden ontleend. 
 
6 SCHADEREGELING 
6.1 Verzekeraars beslissen, eventueel na overleg met 
verzekerde(n), omtrent: 
a. het al dan niet erkennen van aansprakelijkheid; 
b. het vaststellen van de schade; 
c. het al dan niet treffen van een schikking voor of tijdens een 
procedure; 
d. het voeren van verweer tegen of het voldoen aan een aanspraak 
tot schadevergoeding; 
e. het eventueel verdedigen van een verzekerde bij een tegen hem 
ingestelde tuchtprocedure of een strafvervolging; 
f. het berusten in een rechterlijke of arbitrale uitspraak. 
6.2 Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van 
personenschade zullen worden behandeld en afgewikkeld met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW. 
6.3 Verzekeraars hebben het recht de schade rechtstreeks aan de 
benadeelde(n) te betalen. 
6.4 Tot betaling van de schade (al dan niet via de bemiddelaar in 
verzekeringen) behoeven verzekeraars slechts over te gaan na bewijs 
of garantie dat de betaling aan de benadeelde(n) is of wordt 
uitgekeerd. 
6.5 Verzekeraars respectievelijk de bemiddelaar in verzekeringen 
hebben de bevoegdheid om openstaande premies, schade wegens 
vertraging in de voldoening van de premie en kosten te verrekenen 
met schade-uitkeringen. 
 
7 VERGOEDING VAN SCHADE EN KOSTEN 
7.1  Schade 
Verzekeraars vergoeden, tot ten hoogste het op het polisblad 
genoemde verzekerd bedrag per aanspraak en per contractjaar het 
bedrag van de schade – na aftrek van het op het polisblad genoemde 
eigen risico – dat een verzekerde gehouden is aan derden te betalen. 
7.2  Kosten  
Verzekeraars vergoeden, zo nodig boven dit verzekerd bedrag, de 
onder artikel 7.2.1 tot en met artikel 7.2.4 vermelde kosten, alsmede de 
wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de 
hoofdsom, echter tot ten hoogste een bedrag gelijk aan het verzekerd 
bedrag voor de desbetreffende aanspraak. 
7.2.1 Kosten van verweer in een civiele en/of arbitrageprocedure  
De redelijke kosten van verweer in een civiele procedure en/of in een 
arbitrageprocedure die op verzoek van, met toestemming van of met 
medeweten van verzekeraars wordt gevoerd, met inbegrip van de 
proceskosten tot betaling waarvan verzekerde wordt veroordeeld. 
7.2.2 Schaderegelingskosten 
De schaderegelingskosten, zoals expertisekosten, die door of in 
opdracht van verzekeraars dan wel met voorafgaande goedkeuring 
van verzekeraars door ingeschakelde derden worden gemaakt. 
7.2.3 Kosten van verweer in een straf- en/of tuchtrechtelijke 
procedure 
De kosten van verweer van een tegen een verzekerde ingestelde 
strafvervolging en/of tuchtrechtelijke procedure, indien en voor zover 
(de uitkomst van) een dergelijke procedure naar het oordeel van 
verzekeraars mede bepalend kan zijn voor een verzekerd belang 
onder de verzekering. Verzekeraars dienen voor de vergoeding van 
deze kosten vooraf toestemming te hebben gegeven. 
7.2.4 Bereddingskosten 
De bereddingskosten indien en voor zover de verzekering voor de 
schade (indien deze zou zijn gevallen) dekking biedt en een 
verzekerde voor deze schade aansprakelijk is (zou zijn). 
7.3 De in artikel 7.2 genoemde kosten worden vergoed zonder aftrek 
van het eigen risico. 
 
 
V PREMIE EN VOORWAARDEN 
 
8 PREMIEBETALING 
Gedurende de periode dat de dekking krachtens de artikelen 4.1 en 
4.2 van de algemene voorwaarden is geschorst, zal er geen dekking 
zijn voor aanspraken die verband houden met en/of die voortvloeien uit 
een voorval in die schorsingsperiode, noch voor aanspraken tot 
schadevergoeding die gedurende genoemde periode tegen een 
verzekerde worden ingesteld, noch voor omstandigheden die een 
verzekerde in genoemde periode bekend worden. De dekking zal met 
uitzondering van voornoemde voorvallen, aanspraken en 
omstandigheden in de schorsingsperiode voor het restant van de 

contracttermijn volledig in kracht zijn hersteld, de dag na de dag 
waarop verzekeraars het verschuldigde bedrag voor het geheel 
hebben ontvangen. 
 
9 VOORSCHOTPREMIE EN PREMIE 
9.1 Indien de premie afhankelijk is van variabele gegevens, zoals 
loon en omzet, wordt een voorschotpremie vastgesteld. 
Na afloop van het contractjaar wordt in dit geval de definitieve premie 
vastgesteld op basis van de door verzekeringnemer schriftelijk 
verstrekte (naverrekenings)gegevens. De genoemde gegevens dienen 
binnen zes maanden na afloop van dat contractjaar in het bezit van 
verzekeraars te zijn. 
Verzekeraars hebben het recht, met betrekking tot deze gegevens, een 
verklaring van een openbare accountant te verlangen. 
9.2 Indien aan het in lid 1 van dit artikel bepaalde niet is voldaan, 
hebben verzekeraars het recht de definitieve premie vast te stellen 
door de voorschotpremie met 50% te verhogen. 
Een en ander ontslaat verzekeringnemer niet van de verplichting de 
bedoelde gegevens alsnog te verstrekken. 
9.3 De definitieve premie van een contractjaar zal gelden als basis 
voor de voorschotpremie van het daaropvolgende contractjaar. 
9.4 Zo spoedig mogelijk na vaststelling van de definitieve premie 
wordt het te veel of te weinig betaalde door verzekeraars verrekend. 
 
 
VI DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING 
 
10 DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING 
10.1 Na melding van een aanspraak of omstandigheid die tot een 
uitkeringsverplichting van verzekeraars kan leiden, of een aanspraak of 
omstandigheid die verband houdt met of die voortvloeit uit een 
vermogensdelict, hebben verzekeraars en/of verzekeringnemer het 
recht de verzekering tussentijds op te zeggen, met inachtneming van 
een opzegtermijn van twee maanden. Verzekeraars en/of 
verzekeringnemer kunnen van dit recht gebruikmaken tot een maand 
na het moment dat de schade door verzekeraars is betaald dan wel 
definitief is afgewezen. 
10.2 De verzekering eindigt direct en automatisch in geval van en op 
het moment van faillissement, beëindiging van de beroeps- en/of 
bedrijfsactiviteiten, onder curatele stelling of overlijden van 
verzekeringnemer. 
 
 
VII (INFORMATIE)VERPLICHTINGEN VAN 
VERZEKERINGNEMER EN/OF VERZEKERDE 
 
11 WIJZIGING VAN HET RISICO 
De premie en voorwaarden van deze verzekering gelden voor de 
activiteiten binnen de verzekerde hoedanigheid, zoals vermeld op het 
polisblad en/of in de overige verzekeringsvoorwaarden. Indien een 
verzekerde zijn activiteiten zal gaan uitbreiden en/of wijzigen waardoor 
deze activiteiten als zodanig buiten de verzekerde hoedanigheid zullen 
gaan vallen, is deze uitbreiding en/of wijziging eerst verzekerd na 
uitdrukkelijke bevestiging door verzekeraars van medeverzekering 
hiervan. 
 
12 ANDERE VERZEKERINGEN 
Indien de aansprakelijkheid, die onder deze verzekering is gedekt ook 
gedekt is onder (een) andere verzekering of verzekeringen, of gedekt 
zou zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, dan dekt 
deze verzekering uitsluitend het verschil in verzekerd bedrag met de 
andere verzekeringen tot de hoogte van het in deze verzekering 
genoemde verzekerd bedrag (per aanspraak). Het verschil in 
verzekerde bedragen is uitsluitend verzekerd indien en voor zover het 
verzekerd bedrag van deze verzekering het verzekerd bedrag van die 
andere verzekering(en) te boven gaat. 
 
 
VIII OVERIGE BEPALINGEN 
 
De overige bepalingen zijn omschreven in Hoofdstuk VIII van de 
algemene voorwaarden. 
 


