
Clausuleblad Techniek Nederland Verzekeringen 
 
In aanvulling op artikel 2 van de Algemene voorwaarden NBA 2014:  
2.9 Eigen risico bij personenschade  
Indien voor personenschade een eigen risico van toepassing is geldt het volgende.  
Indien de schade onder het eigen risico blijft of lijkt te blijven zullen verzekeraars niettemin belast zijn 
met de schadebehandeling. En blijft hetgeen in artikel 4.1 staat vermeld onverminderd van kracht. 
Verzekeraars zijn gerechtigd om schaden die onder het van toepassing zijnde eigen risico blijven 
namens en voor rekening van verzekerde met tegenpartij te regelen. Verzekeraars zullen hun 
standpunt vooraf aan verzekerde kenbaar maken.  
 
2.10 Goed werkgeverschap, art 7:611 BW  

2.10.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.5 wordt onder schade eveneens verstaan de 
door een ondergeschikte van verzekerde als genoemd in artikel 1.2.1 t/m 1.2.3 geleden 
schade in verband met een van buiten komend, plotseling en rechtstreeks inwerkend geweld 
(hierna te noemen: het ongeval), als gevolg waarvan door de ondergeschikte zaakschade 
en/of personenschade wordt geleden en waarvoor de hiervoor genoemde verzekerde op 
grond van artikel 7:611 BW een behoorlijke verzekering (of vergoeding ten behoeve van een 
dergelijke verzekering) had dienen te verzorgen.  
2.10.2 Indien ten tijde van de in lid 2.10.1 genoemde schade ten behoeve van de daar 
genoemde ondergeschikten een SVI, WEGAM of een vergelijkbare verzekering (hierna te 
noemen: andere polis) van kracht is, biedt de onderhavige verzekering - in afwijking van het 
bepaalde in artikel 3.2 - eveneens dekking indien de schade is veroorzaakt door of 
toegebracht met motorrijtuigen echter met inachtneming van de navolgende aanvullende 
bepalingen:  
2.10.2.1 Indien de andere polis geen aansprakelijkheidsverzekering betreft wordt artikel 2.8 
vervangen door de navolgende bepaling: De schadevergoeding onder die andere polis wordt 
in mindering gebracht op de schadevergoeding ingevolge de door deze clausule verleende 
dekking.  
2.10.2.2 Uitgesloten blijft echter:  
2.10.2.2.1 Schade veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, straatraces, 
snelheidsproeven of ritten;  
2.10.2.2.2 schade waarbij de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van 
alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend, opwekkend middel of geneesmiddel 
verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, 
dan wel door de wet of overheid is of zou zijn verboden;  
2.10.2.2.3 schade waarbij de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig voor het 
motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan wel de bestuurder de rijbevoegdheid is 
ontnomen of onvoorwaardelijk is ontzegd.  
2.10.2.3 De uitsluitingen als omschreven in lid 2.10.2.2.2 en 2.10.2.2.3 gelden niet ten aanzien 
van schade geleden door ondergeschikten die aantonen dat de daarin genoemde 
omstandigheden zich buiten hun weten en tegen hun wil hebben voorgedaan en dat hen 
daarvan geen enkel verwijt treft.  
2.10.3. Indien ten tijde van de in lid 2.10.1 genoemde schade ten behoeve van de daar 
genoemde ondergeschikten geen andere polis van kracht is, zal hetgeen vermeld staat in 
artikel 3.2.1 t/m 3.2.6 ten aanzien van de in lid 2.10.1 genoemde dekking niet van toepassing 
zijn.  
2.10.4. Een eventueel toepasselijk eigen risico voor zaakschade of personenschade geldt, 
afhankelijk van de aard van de in eerste instantie door de ondergeschikte ten gevolge van het 
ongeval geleden schade (zaakschade of personenschade), ook met betrekking tot de in lid 
2.10.1 bedoelde schade.  
 

2.11 Tentoonstellingen  
In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1. is wel verzekerd de aansprakelijkheid voor schade 
aan gebouwen en/of terreinen en/of ruimten die aan een verzekerde, al dan niet tegen 
betaling, ter beschikking zijn gesteld voor deelneming aan tentoonstellingen, beurzen en 
manifestaties.  
 
 
 



2.12 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen  
In afwijking van het bepaalde in artikel 3.4. ter zake van een vrijwaringbeding is wel verzekerd 
de aansprakelijkheid voor schade die voor verzekerden voortvloeit uit voorwaarden waarop: - 
materialen, materieel, gebouwen, terreinen en/of personen aan verzekerden (al dan niet tegen 
betaling) ter beschikking zijn gesteld;  
- zaken aan verzekerden zijn geleverd of (al dan niet tegen betaling) ter beschikking zijn 
gesteld;  
- verzekerden deelnemen aan tentoonstellingen, beurzen en dergelijke;  
- diensten aan verzekerden zijn verleend, werkzaamheden voor verzekerden zijn verricht en 
dergelijke;  
- vergunningen en/of concessies aan verzekerden zijn verleend tot het op bepaalde manieren 
en/of bepaalde plaatsen verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten en 
dergelijke.  
 

2.13 Schade door niet/niet juist functioneren  
Medeverzekerd is de aansprakelijkheid voor schade:  
- in verband met beschadiging van zaken;  
- in verband met vermissing van zaken en/of geld en/of geldswaardige papieren ten gevolge 
van diefstal waarbij aangifte is gedaan bij de politie;  
als gevolg niet, niet voldoende of onjuist functioneren van door verzekerde geleverde 
inbraak en/of brandpreventieve middelen en/of installaties en/of de daarbij verrichte 
werkzaamheden.  
 

2.14 Leveringsvoorwaarden  
Verzekerden hebben de vrijheid bij het aangaan van een overeenkomst met 
opdrachtgevers/afnemers hun aansprakelijkheidsbeperkende of -uitsluitende voorwaarden niet 
toe te passen. Indien deze voorwaarden wel van toepassing zijn of andere voorwaarden zijn 
overeengekomen die hun aansprakelijkheid beperken of uitsluiten hebben verzekerden de 
vrijheid - in geval van schade - af te zien van een beroep op deze voorwaarden.  
 

2.15 Bezoekers  
Deze verzekering dekt mede de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden 
schade als gevolg van personenschade opgelopen door bezoekers van het bedrijf van 
verzekerden - indien verzekerden de wens tot schadevergoeding te kennen geven - zonder 
dat er bij verzekerden schuld aanwezig is, dan wel indien er schulduitsluitende, -
verminderende of - beperkende omstandigheden of gronden zijn en verzekerden zich daarop 
niet wensen te beroepen.  
In deze regeling wordt onder "bezoekers" verstaan deelnemers aan door of ten behoeve van 
verzekerden georganiseerde ontvangsten zoals excursies, open dagen, bezichtigingen, 
bedrijfsbezoeken, alsmede afnemers van verzekerden en degenen die namens die afnemers 
handelen of in verband met transacties tussen verzekerden en hun afnemers optreden.  
De vaststelling van de hoogte van de schade vindt plaats als ware verzekerde aansprakelijk 
conform Nederlands recht.  
Aan deze clausule kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekerden, de getroffen 
bezoeker(s) en/of de rechtverkrijgenden en/of rechtsopvolgers van de getroffen bezoeker(s) 
nalaten of weigeren om op verzoek van verzekeraars hun rechten tegen mogelijke 
aansprakelijke derden aan verzekeraars over te dragen.  
 

2.16 Combinaties  
2.16.1. Onder een combinatie wordt verstaan een samenwerkingsverband waarin 
verschillende partijen deelnemen met als doel het uitvoeren van een of meer werken.  
 
2.16.2 Indien verzekerden deelnemen in een als rechtspersoon georganiseerde combinatie 
hebben verzekerden de mogelijkheid die rechtspersoon als medeverzekerde in de zin van art. 
1.2.2 te laten opnemen. In dit geval is premie verschuldigd over de totale door de combinatie 
bedongen aannemingssom.  
 
2.16.2.1 In het geval dat de in lid 2.16.2 bedoelde rechtspersoon niet als medeverzekerde 
wordt opgenomen wordt slechts dekking verleend in die gevallen waarin verzekerde als 
deelnemer of als voormalig deelnemer in die combinatie aansprakelijk wordt gesteld. In dit 



geval is premie verschuldigd over het aandeel van verzekerden in de totale door de 
combinatie bedongen aanneemsom.  
 
2.16.3 De verzekering is voor verzekerden automatisch van kracht indien zij deelnemen in een 
combinatie zonder rechtspersoonlijkheid. In dit geval is premie verschuldigd over het aandeel 
van verzekerden in de totale door de combinatie bedongen aannemingssom.  
 
2.16.3.1 Indien verzekerden als deelnemer in een in lid 2.16.3 bedoelde combinatie op grond 
van de wet of anderszins gehouden zijn bij te dragen in een door de combinatie of door haar 
deelnemers veroorzaakte schade, zal deze aansprakelijkheid in afwijking van het gestelde in 
artikel 3.4 en met inachtneming van de overige polisvoorwaarden mede door deze verzekering 
zijn gedekt. Hiertegenover staat dat indien verzekeraars ten behoeve van verzekerden een 
uitkering hebben gedaan en andere deelnemers in de combinatie gehouden zijn bij te dragen 
in een schade, verzekerden zich verplichten hun rechten uit het combinatiecontract tegenover 
die deelnemers over te dragen c.q . eraan mede te werken dat verzekeraars hun 
verhaalsrechten kunnen uitoefenen.  
 
2.16.3.2 Indien verzekerden optreden als penvoerder van een in lid 2.16.3 bedoelde 
combinatie en de combinatie aansprakelijk wordt gesteld, vergoeden verzekeraars eveneens 
de kosten van verweer en rechtsbijstand bedoeld in art. 4.5.2.2 tot en met 4.5.4.4. De regeling 
ten aanzien verhaalsrechten van verzekeraars zoals vermeld in lid 2.16.3.1 is ten aanzien van 
de door verzekeraars betaalde kosten van verweer en rechtsbijstand analoog van toepassing.  
 
2.16.4 Verzekerden hebben de mogelijkheid om de verzekering ten aanzien van een werk 
geldend te maken ten behoeve van de combinatie en haar deelnemers als verzekerden in de 
zin van artikel 1.2.2 en 1.2.3, mits daarvan vooraf wordt kennisgegeven aan verzekeraars. In 
dat geval is premie verschuldigd over de totale door de combinatie bedongen 
aannemingssom.  
 
2.16.5 Indien door de combinatie op eigen naam een verzekering voor het desbetreffende 
werk is gesloten, kan deze verzekering geldend worden gemaakt als excedent van die 
verzekering en/of voor het verschil in condities. De verschuldigde premie voor het betreffende 
werk wordt in overleg met verzekeraars vastgesteld.  
 
2.16.6 In de gevallen omschreven in lid 2.16.2, 2.16.4 en 2.16.5 dienen de namen van de 
combinatie en haar deelnemers alsmede een korte omschrijving van het werk aan 
verzekeraars te worden opgegeven. Voor zover van toepassing dient aan verzekeraars inzage 
te worden gegeven van de ten behoeve van de combinatie afgesloten afzonderlijke 
verzekering.  
 
2.16.7 De in de polis opgenomen omschrijving van de activiteiten wordt geacht te zijn 
uitgebreid met de activiteiten van de combinatie, indien en voor zover deze ruimer zijn. Artikel 
3.2 blijft echter onverminderd van kracht.  
 

2.19 Werk- en/of landmaterieel  
Met betrekking tot de aansprakelijkheid van in Nederland gevestigde verzekerden voor door 
derden geleden schade veroorzaakt door of toegebracht met werk- en/of landmaterieel geldt 
het volgende:  
 
2.19.1 Werk-/landmaterieel  
2.19.1.1 Onder werk- en/of landmaterieel (hierna te noemen materieel) in de zin van deze 
clausule worden verstaan motorrijtuigen die in de zin van artikel 1 van de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) als zodanig kunnen worden beschouwd, 
waarbij uitdrukkelijk wordt bepaald dat hieronder niet zijn begrepen vracht- en bestelauto’s en 
andere motorrijtuigen die primair bedoeld zijn voor vervoer over de openbare weg.  
 
2.19.1.2 Ten aanzien van in het vorige lid genoemde materieel is het bepaalde in de 
Productvoorwaarden onder "motorrijtuigen" niet van toepassing en blijft de dekking gelden 
voor schade veroorzaakt door of toegebracht met het materieel met inachtneming van het 
bepaalde in de volgende leden.  



 
2.19.2 "Eigen" materieel Indien schade is veroorzaakt door of toegebracht met materieel 
waarvan de aangesproken verzekerde dan wel het moederbedrijf of een zuster- of 
dochterbedrijf van de aangesproken verzekerde, eigenaar is of daarover beschikt uit hoofde 
van huurkoop en/of leasing, geldt een eigen risico van € 1.000.000 voor schade aan zaken. 
 
2.19.3 Materieel van "derden"  
2.19.3.1 Indien de door derden geleden schade is veroorzaakt door of toegebracht met 
materieel waarvan een verzekerde als genoemd in art. 1.2 tot en met 1.2.3 van de 
Productvoorwaarden geen eigenaar is of daarover niet beschikt uit hoofde van huurkoop en/of 
leasing geldt het volgende: Ongeacht het eventueel elders in deze polis bepaalde wordt de 
eigenaar van het materieel of degene die daarover beschikt uit hoofde van huurkoop en/of 
leasing niet als verzekerde onder deze polis beschouwd tenzij een verzekerde als genoemd in 
art. 1.2 tot en met 1.2.3 van de Productvoorwaarden daartoe contractueel gehouden is. Ter 
zake van iedere zodanige schade geldt een eigen risico van € 10.000,00.  
2.19.3.2 Indien in geval van schade aan ondergrondse kabels of leidingen blijkt, dat niet is 
voldaan: - aan de Wet Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten of 
netwerken (WIBON); en/of - aan de aanbevelingen als bedoeld in de publicatie 500 "Schade 
voorkomen aan kabels en leidingen" opgesteld door het CROW (Nationaal kennisplatform 
voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte); en/of - indien verzekerde materieel 
heeft gehuurd waarvoor geen "werkmaterieelverzekering" van kracht is die de 
aansprakelijkheid van verzekerde dekt, geldt een extra eigen risico van € 5.000,00.  
Met de publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen" wordt gelijk gesteld 
soortgelijke algemeen geldende aanbevelingen die met hetzelfde doel binnen andere 
branches zijn overeengekomen.  
Bij de uitvoering van werkzaamheden buiten Nederland is verzekerde eveneens verplicht de 
nodige zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming en ter beperking van schade aan 
kabels en leidingen. De zorgvuldigheidseisen zijn gelijk aan voornoemde wet- en regelgeving, 
waarbij tevens de lokale wettelijke regels en gebruiken in acht moeten worden genomen. De 
hiervoor genoemde eigen risico regeling dient ook hier toegepast te worden.  
 
2.19.4 Eigen risico  
Het in artikel 2.19.2 van deze clausule bedoelde eigen risico wordt niet toegepast indien deze 
verzekering dekking biedt:  
- als excedent van een elders lopende verzekering; of  
- voor het verschil in verzekerde bedragen met een elders lopende verzekering.  
Het in artikel 2.19.2 van deze clausule bedoelde eigen risico geldt echter wel indien de elders 
lopende verzekering een lager verzekerd bedrag heeft dan het in artikel 2.19.2 van deze 
clausule bedoelde eigen risico. In dat geval geldt een eigen risico voor het verschil tussen het 
verzekerd bedrag op de elders lopende verzekering en het in artikel 2.19.2 van deze clausule 
bedoelde eigen risico.  
 

2.20 Sleutelrisico  
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde, tot een maximum van € 25.000,- per 
aanspraak, gemaximeerd tot € 50.000,- per jaar, voor schade die het gevolg is van verlies van 
sleutels, met inbegrip van kosten die gemaakt moeten worden ter vervanging van sloten. Het 
eigen risico bedraagt € 500,- per aanspraak.  
 

In afwijking van artikel 5 van de Algemene voorwaarden NBA 2014 dient gelezen te worden:  
5.3 Schade-uitkeringen en premierestituties  
5.3.1 Tenzij de rechthebbende verzekerde anders wenst en dit vooraf schriftelijk aan 
verzekeraars heeft medegedeeld zal het volmachtbedrijf rechtstreeks uitkeren aan tegenpartij, 
inclusief het eventueel geldende eigen risico. Verzekeraars zullen daardoor zijn gekweten, 
zodra de schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn ontvangen, Indien de verzekeraars 
de schadepenningen hebben betaald aan het volmachtbedrijf en deze in gebreke blijft om 
deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraars de schadepenningen van 
het volmachtbedrijf terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden aangesproken 
door de rechthebbende.  
5.3.2 Het volmachtbedrijf belast verzekerde voor het aan benadeelde uitgekeerde eigen risico.  



5.3.3 Aanspraken van benadeelde derden tot vergoeding van de personenschade zullen 
worden behandeld en afgewikkeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW.  
5.4 Naverrekening  
5.4.1 Indien de premie wordt gebaseerd op veranderlijke gegevens (zoals jaarloon of jaarlijkse 
omzet), is verzekeringnemer verplicht om binnen zes (6) maanden na het einde van ieder 
verzekeringsjaar aan verzekeraars de gegevens te verschaffen, die nodig zijn om de 
definitieve premie vast te stellen.  
 

In afwijking van artikel 8 van de Algemene voorwaarden NBA 2014 dient gelezen te worden:  
8. Verdeling en oversluiting  
8.1 Verdeling Indien verzekeraars op de verzekering betrokken zijn door tussenkomst van een 
namens hen optredende gevolmachtigde agent, dan is door hen getekend voor de aandelen 
van de verzekeraars volgens de bedoelde verdeling. Op verzoek van verzekerde verstrekt het 
volmachtbedrijf een overzicht van de verzekeraars en hun aandelen.  
8.2 Oversluiting Indien gedurende de looptijd van deze verzekering een door of voor een 
verzekeraar geaccepteerd aandeel geheel of gedeeltelijk wordt overgesloten naar (een) 
andere verzekeraar(s), gebeurt dit op dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde afspraken 
zoals deze gelden op de dag van de oversluiting. De overnemende verzekeraars doen 
hiermede afstand van het recht zich ten aanzien van de oversluiting te beroepen op artikel 251 
WvK (voor zover van toepassing) en/of de mededelingsplicht van artikel 7:928 BW. De 
overnemende verzekeraars dekken inloop als ware zij vanaf de ingangsdatum voor hun 
aandeel betrokken op de polis.  
 

In afwijking van artikel 11 van de Algemene voorwaarden NBA 2014 dient gelezen te worden:  
11. Mededelingen  
11.1 Verzekeraars en verzekerde(n) kunnen alle voor elkaar bestemde mededelingen 
rechtsgeldig aan het volmachtbedrijf doen.  
11.2 Alle mededelingen door het volmachtbedrijf aan verzekerde(n) kunnen rechtsgeldig 
geschieden aan het laatste aan hem bekendgemaakte adres van de op het polisblad vermelde 
verzekerde(n).  


