
 
CLAUSULEBLAD NBPL 2014 
 
Behorende bij de verzekeringsvoorwaarden NBPL 2014. Onderstaande clausules zijn slechts van 
kracht voor zover hiernaar in het laatst afgegeven polisdocument (polisblad of, indien van toepassing, 
het laatst afgegeven polisaanhangsel) wordt verwezen. 

 
 
CLAUSULE WM001 
 
BESTUURDER  
 
Uitdrukkelijk wordt bepaald, dat ongeacht welke oorzaak dan ook, van deze verzekering dood, letsel- 
en zaakschade alsmede de hieruit voortvloeiende gevolgschade, die door de bestuurder van het 
verzekerde object wordt geleden, is uitgesloten. 

 
CLAUSULE WM002 
 
GEBRUIK VAN CHEMISCHE/BIOLOGISCHE GROEI- OF BESTRIJDINGSMIDDELEN  
 
Van de verzekering is uitgesloten schade door of verband houdende met sproeien, spuiten, 
vernevelen, verstuiven of soortgelijke werkzaamheden, van chemische of biologische groei- of 
bestrijdingsmiddelen. 
 
CLAUSULE WM003 
 
KABEL-, BUIZEN- EN LEIDINGSCHADE  
 
Het verzekerd bedrag voor schade aan kabels, buizen en leidingen, met inbegrip van de daaruit 
voortvloeiende gevolgschade, bedraagt maximaal EUR 500.000,00 per gebeurtenis. 
 
Verzekerde is in het kader van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) verplicht 
bij de uitvoering van graafwerkzaamheden de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming 
en beperking van schade aan kabels, buizen en leidingen. 
 
De navolgende procedures gelden als minimumeisen ten aanzien van de nodige zorgvuldigheid: 
 
- uiterlijk 20 werkdagen voorafgaande aan de werkzaamheden melding maken van de  
 Werkzaamheden bij het Kadaster; 
 
- de ligging-informatie van kabels, buizen en leidingen die naar aanleiding van deze melding is 
 verstrekt dient tijdens de werkzaamheden op de graaflocatie aanwezig te zijn; 
 
- indien de kabels, buizen en leidingen zich volgens de ligging-informatie horizontaal gemeten 

in, of binnen 1,5 meter van het te beroeren trace bevinden, moet de feitelijke ligging van de 
kabels, buizen en leidingen worden vastgesteld door het handmatig graven van proefsleuven; 

 
- in aanvulling op hetgeen hierboven is gesteld dient, indien er sprake is van niet-openbare 
 (water-)wegen of (bedrijfs-)terreinen, de ligging-informatie van kabels, buizen en leidingen 
 tevens te worden opgevraagd bij de eigenaar van de betreffende (water-)wegen en 
 (bedrijfs-)terreinen. 
 
Voorts dient TEN ALLEN TIJDE de ligging van de kabels, buizen en leidingen te worden 
gecontroleerd middels het handmatig graven van proefsleuven. 
 
lndien verzekerde aannemelijk maakt dat aan de hiervoor gestelde zorgvuldigheidseisen is voldaan 
geldt het eigen risico als vermeld op het polisblad/de bijbehorende objectspecificatie. 
Indien niet aan de voornoemde zorgvuldigheidseisen is voldaan geldt een eigen risico van EUR 
12.500,00 per gebeurtenis. 



 
 
CLAUSULE WM004 
 
SLOOPWERKZAAMHEDEN  
 
Indien het verzekerde object voor het verrichten van sloopwerkzaamheden wordt gebruikt geldt het 
navolgende: 
 
Onder de dekking van deze verzekering is begrepen de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
door of met het verzekerde object indien deze wordt gebruikt voor het verrichten van 
sloopwerkzaamheden. Indien zich binnen een afstand van 5 meter ten opzichte van het te slopen 
object belendende bebouwing bevindt zijn de volgende bijzondere voorwaarden van toepassing: 
 
De dekking is erop gebaseerd dat: 
* niet meer dan 8 bouwlagen vanaf de begane grond gesloopt dienen te worden; 
* er bij gedeeltelijke sloop van een pand of bij direct aansluitende belendende bebouwing, 
 handmatig wordt losgesloopt of losgezaagd; 
* indien losgesloopt wordt boven lager gelegen daken, maatregelen worden genomen ter  
 voorkoming van schade door vallend puin in de vorm van vang- of valschermen; 
* de opstelling of de draaicirkel van het verzekerde object niet ligt binnen 2.5 meter ten 
 opzichte van te handhaven omliggende bebouwing; 
* indien van het te slopen onderdeel eveneens de fundaties dienen te worden verwijderd, het  
 type en de aanlegdiepte van de te handhaven belendende fundering wordt gecontroleerd; 
* bij te slopen kelders, voordat het kelderdek gesloopt wordt, type en aanlegdiepte van de  
 rondom aanwezige te handhaven fundaties worden gecontroleerd. 
 
Uitsluitingen:  
Onverminderd het voorgaande is van de verzekering uitgesloten: 
* schade ten gevolge van het gebruik van een beulbal; 
* schade door sloop aan onderdelen en/of materialen die voor hergebruik bestemd zijn; 
* schade aan tuinaanleg, beplanting en bestrating; 
* schade door gebruik (belasten) van bestaande, te handhaven, begane grondvloeren en  
 kelders. 

 
CLAUSULE WM005 
 
SLOOPWERKZAAMHEDEN  
 
Medeverzekerd zijn sloopwerkzaamheden met dien verstande dat van de verzekering is uitgesloten: 
* alle schade verband houdende met het gebruik van explosieven;  
* schade aan zaken dan wel de aansprakelijkheid voor schade aan zaken welke niet gesloopt  
 dienden te worden;  
* schade aan zaken welke voor hergebruik bestemd zijn;  
* schade in verband met het slaan/trekken van fundaties;  
* schade aan tuinen, beplanting, bestrating en straatmeubilair;  
* schade aan belendingen welke direct verbonden zijn aan het te slopen object, dan wel welke  
 zich bevinden binnen een straal van 2 meter van het te slopen object;  
* sloopwerken welke betrekking hebben op ondergrondse zaken, zoals kelders, putten waarbij  
 meer dan 2 meter onder het maaiveld gewerkt dient te worden;  
* sloopwerkzaamheden waarbij meer dan twee bouwlagen gesloopt worden. 

 
CLAUSULE WM006 
 
UITSLUITING ASBEST VERWERKING  
 
Nadrukkelijk is van de dekking onder deze verzekering uitgesloten alle schade aan het verzekerde 
object, kosten en alle schade aan derden waarvoor verzekeringnemer aansprakelijk wordt gehouden 
verband houdende met of voortvloeiende uit de behandeling, de verwerking, het vervoer, etc. van 
asbest. 



 
 
CLAUSULE WM007 
 
UITSLUITING OPTOCHTEN  
 
Van de dekking van deze verzekering is uitgesloten alle aansprakelijkheid voor schade bestaande uit 
dood en/of letsel van in-/opzittenden van een door een onder deze polis verzekerd object 
voortbewogen aanhanger, trailer etc. welke wordt ingezet voor deelname aan optochten zoals, maar 
niet beperkt tot carnavalsoptochten, schoolfeesten, triomfritten etc. 
 
CLAUSULE WM008 
 
VERVANGEND VERVOER  
 
Deze verzekering dekt mede, tot een beloop van max. 10 % van de individuele verzekerde som op 
casco en met een maximum uitkeringsduur van 15 dagen per gebeurtenis, de door verzekerde 
aantoonbaar te maken noodzakelijke inhuur- kosten van een soortgelijk vervangend object indien het 
verzekerde object als gevolg van een onder de casco-dekking gedekte schade beschadigd is. Het 
aantal wachtdagen bedraagt 2 dagen per gebeurtenis. Schadevergoeding vindt plaats vanaf het 
moment dat met de daadwerkelijke reparatie van het object een aanvang wordt genomen en voorts 
met inachtname van de bovengenoemde wachtdagen. 
 
CLAUSULE WM009 
 
WEGAM  
 
Onder de dekking van deze verzekering is mee begrepen dood, letsel- en/ of zaakschade alsmede de 
hieruit voortvloeiende gevolgschade die door de bestuurder van het verzekerde object wordt geleden 
en waarvoor de verzekeringnemer/verzekerde in haar hoedanigheid van werkgever aansprakelijk is. 
De verzekerde limiet hiervoor bedraagt EUR 1.000.000 als maximum verzekerd bedrag per 
gebeurtenis. 

 
CLAUSULE WM010 
 
DAGWAARDE  
 
In geval van schade als gedekt onder de polis, zal worden vergoed: 
 
A. Bij totaal verlies: 

de vervangingswaarde van het verzekerde object onmiddellijk voor de schade tot ten hoogste  
de verzekerde som. 

 
B. Bij beschadiging: 

de reparatiekosten, waarop in mindering wordt gebracht: 
- een redelijke aftrek voor normale slijtage; 
- de waarde van eventuele restanten (van de te vervangen onderdelen). 

 
De schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat bij totaal verlies zou zijn betaald. 
 
CLAUSULE WM011 
 
HEIBLOKKEN  
 
Met terzijdestelling van hetgeen daaromtrent in de polis en clausules is vermeld, wordt uitdrukkelijk 
bepaald, dat uitsluitend wat betreft schade aan/of verlies van de vibrator/trilblok/heiblok zelf, deze 
verzekering slechts dekt schade en/of verlies als gevolg van: 
 
 
 



 
 
A alle materiële schade door verzekerde aan te tonen waaronder o.m. wordt verstaan:  

brand, storm, grondverzakking of verschuiving, voorts aanrijding of aanraking met enig vast of 
beweegbaar voorwerp, omslaan, vallen, te water of van de weg geraken of indien het vaar-,  
voer-, of werktuig waarmede de vibrator/trilblok/heiblok wordt vervoerd respectievelijk  
verplaatst, een ongeval overkomt. Nadrukkelijk wordt overeengekomen, dat ingeval van 
schade aan de vibrator/trilblok/heiblok als gevolg van explosie, slechts dan wordt gesproken  
van een materiële schade, wanneer deze explosie niet in de vibrator/trilblok/heiblok zelf heeft  
plaatsgevonden; 

B schuld, nalatigheid, verzuim en kwaadwilligheid van onverschillig welke personen (daaronder 
begrepen de leidinggevende en toezichthoudende), al dan niet in dienst van verzekerde, voor  
zover nodig met renunciatie aan artikel 7:952 Burgerlijk Wetboek zal evenwel schuld,  
nalatigheid enz. van personeel, resulterend enkel en alleen in machineschade, niet als een  
materiële schade worden beschouwd en derhalve niet voor vergoeding in aanmerking komen; 

C diefstal, vermissing en verduistering. 
 
Ten aanzien van schade als gevolg van brand, botsen, aanraken, stoten, zinken, omslaan, te water of 
van de weg geraken wordt gerenuncieerd aan artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.  
 
Speciaal wordt overeengekomen, dat verzekerde ten aanzien van schade aan de verzekerde zaak 
zelf een eigen risico draagt van EUR ______ per ongeval of meerdere ongevallen als gevolg van één 
en dezelfde oorzaak. 
 
Dit eigen risico is echter niet van toepassing in geval van totaal verlies of wat daarmede volgens polis 
en clausules wordt gelijkgesteld van de verzekerde vibrator/ trilblok/heiblok. 
 
CLAUSULE WM012 
 
EXCLUSIEF SCHADE AAN LUCHTVAARTUIGEN  
 
Onder luchtvaartuigen wordt verstaan: 
*            Luchtvaartuigen/vliegtuigen e/o onderdelen daarvan; 
*            letselschade van passagiers; 
*            alle uit de voorgenoemde schaden voortvloeiende gevolgschade. 
 
Indien verzekeraars alsnog voor dergelijke schaden op dienen te komen zullen verzekeraars een 
regresactie richting verzekerde gaan voeren. 
 
Het eigen risico van enige andere polis komt niet voor vergoeding in aanmerking. 
 
CLAUSULE WM013 
 
MATERIAAL  
 
Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat schade ten gevolge van ter verwerking ingebrachte 
materialen van deze verzekering is uitgesloten, ongeacht of deze materialen wel of niet voor 
verwerking bestemd waren. 
 
Free English translation: 
 
Explicitly it is stated that damage which is as a result of injected materials is excluded from this 
insurance, irrespective of whether this material was intended for use or not. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CLAUSULE WM014 
 
NACHT CLAUSULE  
 
Voor zover de verzekerde zaken zich 's-nachts (hieronder te verstaan de periode liggende tussen één 
kwartier voor zonsondergang en één kwartier voor zonsopgang) nog op de werkplek bevinden en 
deze niet: 
 
a. op een afgesloten terrein 
b. in een afgesloten garage 
 
is gestald, is schade door diefstal, al of niet voorafgegaan door braak, van deze verzekering 
uitgesloten. 
 
If the subject matter insured is located at night at the construction location  (defined as the period 
between a quarter of an hour after sunset and a quarter of an hour before sunrise) and is not: 
 
a. in a locked premises or  
b. in a locked garage  
 
then, damage by theft, whether there is forced entry or not,  is not covered under this insurance. 
 
CLAUSULE WM015 
 
MESSEN CLAUSULE  
 
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade aan messen en/of bladen. 
 
Free English translation: 
 
This insurance gives no cover for damage to cutting tools and/or blades. 
 
CLAUSULE WM016 
 
REGIE FOUTEN CLAUSULE  
 
Ten aanzien van de in de polis en clausule(s) vermelde dekking voor regiefouten van de houder en/of 
de huurder, indien de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit deelname aan het verkeer zoals 
omschreven in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, wordt het maximum verzekerde 
bedrag beperkt tot EUR 500.000,00 per gebeurtenis. 
 
Free English translation: 
 
With respect to the cover for command errors of the holder and/or the hirer, mentioned in the policy 
and clause (s),unless the liability does not result from participation in traffic as defined in the WAM 
legislation, the maximum coverage is limited to EUR 500.000,00 per event. 
 
CLAUSULE WM017 
 
SCHADE ONDERGRONDSE ONDERDELEN  
 
Excl. schade aan delen van de machine welke zich in de grond bevinden. 
 
Tevens is van de dekking uitgesloten opruimingskosten e.d. t.a.v. delen van de machine welke zich in 
de grond bevinden. 
 
 
 



CLAUSULE WM018 
 
GEEN BTW  
 
Bij de vaststelling van de schade aan het verzekerde object zal geen rekening worden gehouden met 
de toepasselijke bepalingen van de Wet op de Omzetbelasting 1968 (B.T.W.). 
Eventuele schadeuitkeringen geschieden derhalve zonder vergoeding van B.T.W. 
 
CLAUSULE WM019 
 
GELDIGHEIDSDUUR DEKKING CASCO UITGEBREID 
 
Indien de dekking Casco Uitgebreid is overeengekomen (zie 1e polisblad en artikel 4.1.2 van de 
polisvoorwaarden NBPL 2014), dan is de dekking voor schade als gevolg van de aard of een gebrek 
van het verzekerde object zelf (zie artikel 4.1.2 b) beperkt tot een termijn van 84 maanden, te rekenen 
vanaf de factuurdatum van het eerder nieuw geleverde object. Na deze termijn geldt de dekking zoals 
is omschreven in artikel 4.1.1 (Casco Standaard).    
 
CLAUSULE WM020 
 
DEKKING CASCO BEPERKT 
 
Indien de dekking Casco Beperkt is overeengekomen (zie 1e polisblad), geldt dat in afwijking van 
artikel 4.1.1 van de polisvoorwaarden NBPL 2014 de dekking is beperkt tot de risico’s van brand en 
ontploffing – ook indien dit een gevolg is van de aard of een gebrek van het object zelf – , 
blikseminslag, diefstal, vermissing, verduistering en storm.    
 
CLAUSULE WM021 

 
DEKKING BRAND 
 
Indien de dekking Brand is overeengekomen (zie 1e polisblad), geldt dat in afwijking van artikel 4.1.1 
van de polisvoorwaarden NBPL 2014 de dekking is beperkt tot de risico’s van brand en ontploffing – 
ook indien dit een gevolg is van de aard of een gebrek van het object zelf – en blikseminslag.    
 
CLAUSULE WM022 
 
WIELKLEM/DISSELSLOT 
 
Indien het verzekerd object niet gestald is in een afgesloten ruimte, zal het verzekerde object door 
middel van een deugdelijke wielklem en disselslot versloten moeten zijn. 
Verzekeringnemer heeft alleen dan recht op vergoeding van schade door diefstal indien 
hij aantoont dat ten tijde van de diefstal aan bovenstaande voorwaarde was voldaan. 
 
CLAUSULE WM023 
 
VERHUUR 
 
Het is aan Verzekeraar bekend dat het verzekerde object verhuurd kan worden en derhalve zal, 
ingeval van verhuur, de navolgende bepaling op de verzekering van toepassing zijn: 
Schade aan of veroorzaakt door het verzekerde object tijdens verhuur wordt uitsluitend vergoed 
indien verzekeringnemer een door de huurder ingevulde en ondertekende huur- of 
leaseovereenkomst kan overleggen alsmede een kopie van een door de Nederlandse overheid 
toegelaten geldig identiteitsbewijs van de huurder. Tevens dient verhuur van de verzekerde objecten 
uitsluitend op gedeponeerde voorwaarden plaats te vinden. Onderverhuur door de huurder is nimmer 
toegestaan. Schade ontstaan door of tijdens onderverhuur wordt niet onder deze verzekering 
vergoed.  Voorts is nadrukkelijk overeengekomen dat tijdens verhuur van het verzekerd object geen 
schade aan eigen zaken van de huurder is verzekerd. 
 
N.B. Ingeval van uitlenen zijn de bepalingen van deze clausule naar analogie van toepassing. 



CLAUSULE WM024 
 
FINANCIERING  
 
Zolang het (mee)verzekerd object eigendom is van de op het polisblad vermelde financier, zullen 
eventuele schadevergoedingen in verband met beschadiging of verlies van het (mee)- verzekerde 
object aan de financier geschieden. Voorts zal de maatschappij de financier zo spoedig mogelijk 
inlichten in geval van niet betaling van de premie, kosten en assurantiebelasting, alsmede in geval 
van wijziging, beëindiging of tenietgaan van deze verzekering. 
 
CLAUSULE WM370 
 
MEDEDELINGSPLICHT 
 
Deze verzekering is gesloten op de voorwaarden dat: 
 
1. een verzekering als deze of een andere verzekering nooit door een verzekeraar is opgezegd; 
2. een verzekering als de ze of een andere verzekering of een wijziging hiervan nooit door een  
 verzekeraar is geweigerd; 
3. bij een verzekering als deze of een andere verzekering nooit door een verzekeraar 

beperkende voorwaarden of verzwarende bepalingen dan wel een hogere premie is  
toegepast  
of voorgesteld; 

4. in de laatste 8 jaren voor het sluiten van deze verzekering u of een andere verzekerde niet als  
 verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel in aanraking is geweest met  
 politie of justitie in verband met: 

- wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, 
  heling, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe; 
- wederrechtelijk benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, 
  mishandeling, afpersing en bedreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke 
  vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe; 
- overtreding van de wet wapens en munitie, de opiumwet of de wet economische 
  delicten. 

 
Op grond van de door of namens u verstrekte gegevens hebben wij dit polisblad opgemaakt. U bent 
verplicht deze gegevens te controleren. Als u onjuistheden of onvolledigheden constateert en/of 
vaststelt dat een omstandigheid afwijkt van de werkelijke situatie dan moet u ons hiervan in kennis 
stellen. Als u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, dan kan dat ertoe leiden 
dat het recht op een uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. 
 
CLAUSULE WM656 
 
VERVANGENDE POLIS 
 
Deze polis is een voortzetting van de vervallen polis met polisnummer ^. 
Verzekeraars doen hiermee afstand van het recht zich ten aanzien van de voortzetting te beroepen 
op art. 251 WvK. (voor zover van toepassing) en/of de mededelingsplicht van art. 7:928 BW. 
Voor zover echter de oorspronkelijk op deze verzekering betrokken verzekeraars een beroep heb 
ben/hadden op art. 251 WvK. (voor zover van toepassing) en/of de mededelingsplicht van art. 7:928 
BW gaat dit recht onverminderd op de huidige verzekeraars over. 
 
CLAUSULE WM999 
 
VARIABELE CLAUSULE  
 
 
 
 
 

 


