
 
BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING voor charterbedrijven - polisvoorwaarden CHBS2012 

 
Deze “bedrijfsschadeverzekering voor charterbedrijven” dient uitsluitend als aanvulling op een geldige verzekering voor 
chartervaartuigen met de polisvoorwaarden CH2010 en vormt daarmee één geheel. 
 
1. BRUTO INKOMSTEN 

Aan de verzekeringnemer verschuldigde of betaalde bedragen voor aan derden verleende diensten. Deze zijn gelijk aan de 
vaste kosten vermeerderd met de nettowinst respectievelijk verminderd met het nettoverlies. 
 
2.  BEDRIJFSSCHADE 
Vermindering van de bruto inkomsten, welke gedurende de uitkeringstermijn optreedt en direct en uitsluitend wordt veroorzaakt 
door materiële schade aan het vaartuig door een gedekte gebeurtenis, verminderd met eventuele besparing op kosten. Niet als 
bedrijfsschade worden beschouwd: 
a. boeten of schadevergoedingen; 
b. afschrijvingen op debiteuren en op het door de gebeurtenis verloren gegane vaartuig; 
c. bedrijfsschade welke ook ontstaan zou zijn als de schade aan het vaartuig door een gedekte gebeurtenis niet zou hebben 

plaatsgevonden. 
 
3. VARIABELE KOSTEN 
De kosten die afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten toe- en afnemen. 
 
4.  EXTRA KOSTEN 
Kosten die na een gedekte gebeurtenis in overleg met en met toestemming van verzekeraar worden gemaakt om de 
bedrijfsschade te beperken en/of om de bedrijfsvoering zo goed en zo spoedig mogelijk te kunnen voortzetten. De extra kosten 
worden zo nodig boven het verzekerd bedrag vergoed. 
 
5. UITKERINGSTERMIJN 
De uitkeringstermijn vangt aan met het ontstaan van de gedekte materiële schade aan het vaartuig, gerekend vanaf de dag van 
de gebeurtenis en eindigt uiterlijk 26 weken na deze schadedatum. De uitkeringstermijn is zoveel korter dan 26 weken als de 
bruto inkomsten niet langer een teruggang ten gevolge van de gebeurtenis aanwijzen ten opzichte van de normale bruto 
inkomsten. 
 
6. EIGEN RISICO 
Een eigen risico is het niet verzekerde gedeelte van een schade. Voor deze verzekering geldt een eigen risico van 35 
kalenderdagen, gerekend vanaf de dag van de gebeurtenis. 
 
7. MAXIMALE VERGOEDING  
Verzekeraar vergoedt voor bedrijfsschade maximaal € 65.000,- per gebeurtenis. 
 
8. SCHADEVASTSTELLING 
Aan het einde van de uitkeringstermijn zal worden vastgesteld hoeveel de bruto inkomsten zijn achtergebleven bij die in de 
overeenkomstige periode in het aan de gedekte gebeurtenis voorafgegane jaar. Op dit bedrag worden alle eventuele 
besparingen op (variabele) kosten in mindering gebracht, terwijl het zal worden vermeerderd met de eventueel gemaakte extra 
kosten. Bij de vaststelling van de bedrijfsschade zal tevens rekening gehouden worden met: 
- de aantoonbare bezettingsgraad tijdens de uitkeringstermijn; 
- alle buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden, die de bruto inkomsten gedurende de vergelijkingsperiode mogelijk 

hebben beïnvloed; 
- wijziging van de bruto inkomsten, die zich ook voorgedaan zouden hebben als de stilstand of stoornis in de 

bedrijfsactiviteiten niet zou hebben plaatsgevonden. 
Indien verzekeringnemer, zonder dat hij hiertoe wettelijk of contractueel is verplicht, salarissen aan werknemers wenst door te 
betalen, zullen ook deze lonen en salarissen worden vergoed, tenzij de betrokken werknemers tijdelijk of blijvend in dienst van 
derden zijn getreden. 
 
9. DUUR VAN DE UITKERING 
De uitkeringstermijn begint op de dag van de gebeurtenis. Uitkering wordt verleend over de tijd, dat de bruto inkomsten een 
teruggang ten gevolge van de gebeurtenis aanwijzen ten opzichte van de normale bruto inkomsten, zulks onafhankelijk van de 
afloopdatum van de polis, maar nooit langer dan de uitkeringstermijn (26 weken) en met inachtneming van het eigen risico (35 
kalenderdagen). Op verzoek van verzekeringnemer kunnen voorschotten worden verleend. De uitkeringstermijn is ten hoogste 
13 weken indien verzekeringnemer na een gebeurtenis het vaartuig in het geheel niet herstelt of vervangt, of niet binnen 2 
weken al het mogelijke heeft gedaan om daartoe zo spoedig mogelijk over te gaan. 
 
10. ANDERE VERZEKERINGEN 
Indien de schade tevens door één of meer andere verzekeringen is gedekt en blijkt dat het gezamenlijke bedrag van alle 
verzekeringen de bruto inkomsten overtreffen, wordt het op deze polis verzekerd bedrag verminderd naar evenredigheid van 
het gezamenlijke bedrag van de verzekeringen en de bruto inkomsten. 
 
 


