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Artikel 1: Begripsomschrijvingen 

1.1 Polis 
Onder de polis wordt verstaan, het polisblad met de bijbehoren-
de voorwaarden en/of vervolgbladen, alsmede de van toepas-
sing verklaarde clausules en polisaanhangsels.

1.2 Verzekeringnemer 
De verzekeringnemer is degene die als zodanig op het polisblad 
is vermeld en met wie de verzekeraar deze verzekering is aan-
gegaan. 

1.3 Verzekerde 
De verzekerde is iedereen, die op grond van de polis rechten aan 
deze verzekering kan ontlenen. 

1.4 Verzekeraar
De verzekeraar is DUPI Underwriting Agencies B.V. - onder de 
handelsnaam DUPI Assuradeuren Nederland - als gevolmach-
tigd agent van de in de polis vermelde risicodragers. 

DUPI Underwriting Agencies B.V. is gevestigd aan de Blaak 16, 
3011 TA Rotterdam en is statutair gevestigd te Rotterdam, inge-
schreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder dossiernummer 24494411 en in het Wfd-register van de 
AFM onder vergunningsnummer 12041357. 

1.5 Verzekeringsadviseur 
De Verzekeringsadviseur is degene door wiens bemiddeling de 
verzekering tot stand is gekomen dan wel is voortgezet.

1.6 Verzekerde zaken 
Alle zaken als omschreven op het polisblad welke voor risico 
van verzekeringnemer dan wel diens afnemer(s) worden ver-
voerd.

1.7 Hulpmateriaal 
Onder hulpmateriaal wordt verstaan de aan verzekeringnemer 
in eigendom toebehorende hulpmiddelen, zonder eigen voortbe-
wegingskracht, bedoeld voor het laden en lossen van de lading, 
alsmede materiaal om de lading vast te zetten, te stuwen, dan 
wel af te dekken, mits en voor zover de hulpmiddelen geen deel 
uit maken van het vervoermiddel zelf. 

1.8 Gebeurtenis 
Een gebeurtenis is elk voorval of reeks met elkaar verband hou-
dende voorvallen die één en dezelfde oorzaak hebben. 

1.9 Schade 
Onder schade wordt verstaan materiele schade door een verlies 
van dan wel een beschadiging van de onder de verzekering ge-
noemde verzekerde zaken.

1.10 Beschadiging 
Beschadiging is elke fysieke aantasting die zich manifesteert 
in een blijvende verandering van vorm of structuur, die naar ver-
keersopvattingen de gaafheid kenmerkt van de stoffelijke zaak. 

1.11 Terrorisme 
Onder terrorisme wordt verstaan, gewelddadige handelingen 
en/of gedragingen, in de vorm van een aanslag of een reeks 
van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen 
alsmede het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen, 
als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, 
al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren 
en/of schade aan zaken ontstaan, dan wel anderszins econo-
mische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is 

dat deze aanslag of reeks, respectievelijk het verspreiden van 
ziektekiemen en/of stoffen –al dan niet in enig organisatorisch 
verband- is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om be-
paalde politieke en/of religieuze doelen te verwezenlijken.

Artikel 2: Onzeker voorval

Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid 
zoals bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de scha-
de op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het ge-
volg is van een voorval waarvan voor partijen bij het sluiten van 
de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade 
was ontstaan dan wel naar de normale loop van de omstandig-
heden nog zou ontstaan.

Artikel 3: Omvang van de dekking

3.1 Verlies en beschadiging verzekerde zaken
Deze verzekering geeft dekking voor materiële schade door 
verlies van dan wel beschadiging van de verzekerde zaken als 
nader omschreven onder de omvang van de dekking, de aan-
vullende dekkingen, de van toepassing verklaarde clausules en 
hetgeen op het polisblad is vermeld.

3.2 All Risks dekking
De verzekeraar vergoedt alle materiële schade door verlies van 
dan wel beschadiging van de verzekerde zaken, onverschillig 
door welke oorzaak. Het risico van diefstal is alleen verzekerd 
voor zover de verzekerde zaken aanwezig zijn in een in de polis 
genoemd vervoermiddel echter uitsluitend indien er sprake is 
van: 

a.      diefstal, vermissing dan wel verduistering van het gehele 
vervoermiddel; 

b.      diefstal na braak aan het deugdelijk afgesloten vervoer-
middel. 

3.3 Evenementen dekking 
De verzekeraar vergoedt alle materiële schade door verlies van 
dan wel beschadiging van de verzekerde zaken uitsluitend in-
dien:

a.    een vaartuig waarop of waarin het vervoermiddel met de 
verzekerde zaken zich bevindt:

•   in brand is geraakt,
•   is gestrand of gezonken,
•     in aanvaring of aanraking is gekomen met ijs of enig  an-

der voorwerp dan water, mits redelijkerwijze kan worden 
aangenomen dat het evenement naar zijn aard en om-
vang het verlies van en de schade aan de verzekerde za-
ken heeft veroorzaakt,    

b.  het vervoermiddel waarop of waarin de verzekerde zaken 
zich bevinden een ongeval is overkomen of in brand is ge-
raakt, mits redelijkerwijze kan worden aangenomen dat het 
evenement naar zijn aard en omvang het verlies van en de 
schade aan de verzekerde zaken heeft veroorzaakt,
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c.       De verzekeraar vergoedt eveneens alle materiële schade 
door verlies van dan wel beschadiging van de verzekerde 
zaken welke het gevolg zijn van:

•   brand of ontploffing,
•    het vallen van de verzekerde zaken (bulklading hieronder 

niet begrepen) of een deel daarvan tijdens het laden of 
lossen,

•     het overboord werpen of spoelen of op andere wijze te wa-
ter geraken van de verzekerde zaken of een deel daarvan,

•    het lossen van de verzekerde zaken uit nood of in een 
noodhaven en het opnieuw laden van die zaken.

d.     De verzekeraar vergoedt eveneens alle materiële schade 
door verlies van dan wel beschadiging van de verzekerde 
zaken door aardbeving, vulkanische uitbarsting of een la-
wine.

e.      De verzekeraar vergoedt eveneens alle materiële schade 
door verlies van dan wel beschadiging van de in een ver-
voermiddel aanwezige verzekerde zaken door diefstal in 
geval van:

•    diefstal, vermissing dan wel verduistering van het gehele 
vervoermiddel.

•    diefstal na braak aan het deugdelijk afgesloten vervoer-
middel.

Artikel 4: Aanvullende dekkingen

4.1 Opruimingskosten 
De verzekeraar vergoedt, na het zich voordoen van een onder 
deze verzekering gedekte gebeurtenis, eventueel boven het ver-
zekerde bedrag, eveneens de kosten verband houdende met op-
ruiming van de verzekerde zaken, tot een maximum van 
€ 5.000,00 per gebeurtenis.

Nadrukkelijk is van de dekking onder deze verzekering uitge-
sloten alle kosten verband houdende met verontreiniging en/
of aantasting van de bodem (waaronder begrepen aantasting 
van wegen), lucht, water en overige zaken. Onder deze dekking 
is dan ook niet begrepen het financiële nadeel van de verzeker-
de ten gevolge van kosten verbonden aan het doen bewerken, 
verwerken, vernietigen dan wel verwijderen van chemische of 
andere milieugevaarlijke stoffen, waartoe verzekerde krachtens 
enig wettelijk voorschrift verplicht is. 

4.2 Bereddingskosten 
De verzekeraar vergoedt zo nodig boven de verzekerde som de 
kosten van maatregelen die door of vanwege de verzekering-
nemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs ge-
boden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af 
te wenden waarvoor –indien gevallen- de verzekering dekking 
biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maat-
regelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken 
die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden in-
gezet.

4.3 Avarij grosse 
De verzekeraar vergoedt de bijdrage in avarij grosse, als vermeld 
in artikel 8:610 BW en 8:1020 BW, waarmee de verzekerde zaken 
ingevolge Nederlandse of een buitenlandse wet of bepalingen 
van een vervoerovereenkomst mochten worden belast. De ver-
goeding inzake de bijdrage voor avarij grosse is gemaximeerd 
tot het voor de betreffende verzekerde zaken genoemde verze-
kerde bedrag. 

4.4 Hulpmateriaal 
De verzekeraar vergoedt boven het verzekerde bedrag, in geval 
van een onder de polis gedekte gebeurtenis, de materiële scha-
de door verlies van of beschadiging van hulpmaterialen tot een 
maximum bedrag van € 500,00 per gebeurtenis. 

4.5 Schade aan de verpakking 
Voor zover vergoeding wegens schade aan de verzekerde za-
ken niet is uitgesloten van de dekking, zullen in geval van 
vermindering van de waarde van de zaken uitsluitend ten 
gevolge van schade door een verlies van dan wel een be-
schadiging van de verpakking – daaronder begrepen het 
materiaal gebruikt voor aanduiding van merk en soort- de 
kosten van herstel van deze verpakking alsmede de waarde-
vermindering van de zaken voor vergoeding in aanmerking 
komen tot maximaal de waarde van de verzekerde zaken. 
 

Artikel 5: Uitsluitingen 

5.1 Opzet en merkelijke schuld 
Van de dekking onder deze verzekering is uitgesloten alle scha-
de door verlies van of beschadiging van de verzekerde zaken, 
welke is veroorzaakt door opzet of merkelijke schuld van de ver-
zekeringnemer of de verzekerde. Onder merkelijke schuld wordt 
verstaan een gedraging die, al is een verzekeringnemer dan wel 
een verzekerde zich daarvan niet bewust, naar objectieve maat-
staven een zodanig aanmerkelijke kans op schade met zich 
meebrengt dat verzekeringnemer of een verzekerde zich van dat 
gevaar bewust had behoren te zijn en door zich van die gedra-
ging niet te onthouden, in ernstige mate tekort schiet in zorg ter 
voorkoming van schade.

5.2 Fraude
Van de dekking onder deze verzekering zijn uitgesloten alle ver-
liezen van dan wel materiële schade wanneer er sprake is van 
fraude (geheel of gedeeltelijk). Fraude heeft onder meer tot ge-
volg dat:

•   door de verzekeraar aangifte wordt gedaan bij de politie,
•     alle bij de verzekeraar gesloten verzekeringen kunnen 

worden opgezegd,
•    er registratie plaatsvindt in het door de verzekeraars op-

gezette fraude registratiesysteem,
•     de eventuele uitgekeerde schadevergoeding en onder-

zoekskosten zullen worden teruggevorderd.

5.3 Atoomkernreacties 
Van de dekking onder deze verzekering is uitgesloten alle scha-
de veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit:

a.        Atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ont-
staan. Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere 
kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, 
kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. 
Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve 
nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en 
gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden 
voor industriële, commerciële, landbouwkundige, me-
dische of wetenschappelijke doeleinden, met dien ver-
stande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, 
opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door 
de overheid moet zijn afgegeven. Voor zover krachtens de 
wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, 
blijft de uitsluiting onverkort van kracht. Onder wet is te 
verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen zijnde 
de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid 
op het gebied van de kernenergie. Onder kerninstallatie 
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wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de be-
doelde wet.

b.        Een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagne-
tisch wapen.

5.4 Oorlogsrisico’s 
Van de dekking onder deze verzekering is uitgesloten schade 
welke is veroorzaakt door:

a.       gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere  
georganiseerde partijen elkaar, of althans de één de  
ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen,  
bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede  
verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht 
der Verenigde Naties;

b.     burgeroorlog: een min of meer georganiseerde geweld- 
dadige strijd tussen inwoners van éénzelfde staat, waarbij 
een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrok-
ken is;

c.     opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een 
staat, gericht tegen het openbaar gezag;

d.     binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde  
gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen 
zich voordoend binnen een staat;

e.       oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke  
gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar  
gezag;

f.       muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige 
beweging van leden van enige gewapende macht, gericht 
tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

5.5 Inbeslagname 
Van de dekking onder deze verzekering is uitgesloten alle scha-
de welke is veroorzaakt door of verband houdende met confis-
catie, inbeslagneming door een Nederlandse of een vreemde 
overheid.

5.6 Handels- en of economische sancties 
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloos- 
stelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een  
inbreuk zou vormen op de sanctie- wet en regelgeving uit  
hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens 
deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling 
uit te keren.

5.7 Vertraging 
Van de dekking onder deze verzekering is uitgesloten alle  
schade door verlies van of beschadiging van de verzekerde  
zaken veroorzaakt door vertraging. De verzekeraar vergoedt 
wel schade door verlies van of beschadiging van de verzeker-
de zaken indien de vertraging is veroorzaakt door een onder de 
verzekering gedekte gebeurtenis en het vervoermiddel waarmee 
de verzekerde zaken worden vervoerd door die gebeurtenis is 
beschadigd. 

5.8 Eigen gebrek 
Van de dekking onder deze verzekering is uitgesloten alle  
schade door verlies van of beschadiging van de verzekerde  
zaken welke is veroorzaakt door de aard of een gebrek van de 
verzekerde zaak. Onder een eigen gebrek wordt mede verstaan 
de gebrekkigheid van de verpakking.

5.9 Tekorten 
Van de dekking onder deze verzekering is uitgesloten alle scha-
de bestaande uit tekorten verband houdende met gewichtsver-
schillen, indroging, verdamping en soortgelijke schaden, voor 
zover door verzekeringnemer niet aannemelijk wordt gemaakt 
dat deze is veroorzaakt door een onzeker voorval waarvoor dek-
king wordt verleend.

5.10 Waardevermindering 
Van de dekking onder deze verzekering is uitgesloten alle 
schade bestaande uit waardevermindering van de verzekerde 
zaken anders dan door verlies van of beschadiging van de ver-
zekerde zaken dan wel de verpakking van de verzekerde zaken. 
 

Artikel 6: Geldigheidsgebied 

De verzekering geeft dekking binnen het op het polisblad ge-
noemde geldigheidsgebied.

Artikel 7: Periode van dekking

7.1 Vervoer en verblijf in vervoermiddel 
De verzekering geeft dekking tijdens vervoer en verblijf van de 
verzekerde zaken in de op het polisblad genoemde vervoermid-
delen. Indien de verzekerde zaken zich buiten het vervoermiddel 
bevinden geeft de verzekering geen dekking meer behoudens in 
geval van laden en lossen. 

7.2 Laden en lossen 
De verzekering geeft dekking voor schade ontstaan tijdens het 
laden van het vervoermiddel direct voorafgaande aan het ver-
voer alsmede schade tijdens het lossen van het vervoermiddel 
direct na afloop van het vervoer. Het risico voor schade bij be-
lading van het vervoermiddel vangt aan op het moment dat de 
verzekerde zaken in het pand of op het terrein worden opgeno-
men teneinde direct aansluitend in het vervoermiddel geplaatst 
te worden. Het risico voor schade bij lossing eindigt op het mo-
ment dat de verzekerde zaken in het pand of op het terrein van 
bestemming zijn geplaatst direct na afloop van het vervoer.

Artikel 8: Vervangend vervoermiddel 

De verzekering is uitsluitend van kracht indien de zaken zich 
bevinden in het/de op het polisblad vermelde vervoermid-
del(en). Indien een vervoermiddel tijdelijk buiten gebruik is 
voor reparatie of revisie en gedurende die periode tijdelijk 
wordt vervangen door een gelijksoortig vervoermiddel van de-
zelfde klasse dan blijft de dekking onverminderd van kracht 
voor de verzekerde zaken die aanwezig zijn in het vervangen-
de vervoermiddel mits en voor zover er geen dekking bestaat 
onder een andere verzekering, al dan niet van oudere datum. 

Artikel 9: Verplichtingen van de verzekeringnemer 
en/of verzekerde in geval van schade

9.1 Verplichtingen in geval van schade
a.      Zodra verzekeringnemer of de verzekerde op de hoogte 

is of op de hoogte behoort te zijn van een gebeurtenis 
die voor de verzekeraar tot een uitkeringsverplichting kan 
leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als rede-
lijkerwijs mogelijk is aan de verzekeraar te melden.
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b.       Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht binnen rede-
lijke termijn aan de verzekeraar alle inlichtingen en beschei-
den te verschaffen die voor de verzekeraar van belang zijn 
om hun uitkeringsplicht te beoordelen.

c.     Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht hun volledige 
medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belan-
gen van de verzekeraar zou kunnen benadelen.

d.     Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht maatregelen 
te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als 
bedoeld in artikel 7:957 BW.

e.         Ingeval van (poging tot) diefstal of enig ander strafbaar feit 
dient verzekeringnemer of verzekerde binnen 24 uur aangifte 
te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking ko-
mende personen.

9.2 Niet nakomen verplichtingen
Indien door de verzekeringnemer of verzekerde een verplichting 
als bedoeld in artikel 9.1 niet is nagekomen, kan de verzekeraar 
de uitkering verminderen met de schade die hij daardoor lijdt.

9.3 Vervallen recht op uitkering 
Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekeringne-
mer of verzekerde de in artikel 9.1 lid a tot en met e van dit arti-
kel genoemde verplichtingen niet zijn nagekomen met de opzet 
de verzekeraar te misleiden, tenzij de misleiding het verval van 
recht niet rechtvaardigt.

Artikel 10: Regeling van schade

10.1 Vaststellen schade en kosten deskundige
Schade wordt vastgesteld of in onderling overleg of door een 
door de verzekeraars aan te wijzen en te betalen deskundige. 
De verzekerde heeft het recht eveneens - op zijn kosten - een 
deskundige aan te wijzen. Voor het geval de taxaties verschillen 
benoemen de twee deskundigen een derde deskundige die een 
bindende uitspraak zal doen binnen de grenzen van hun taxa-
ties. De kosten van deze derde deskundige zijn voor de helft 
voor rekening van de verzekeraar en voor de helft voor die van 
verzekerde.

Medewerking aan het voorafgaande houdt geen erkenning in van 
aansprakelijkheid door verzekeraar. Een vaststellingsovereen-
komst, in de zin van artikel 7:900 BW e.v., kan uitsluitend tot 
stand komen tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar.

Artikel 11: Vergoeding van schade 

11.1 Schade aan nieuwe zaken 
Ingeval van schade aan nieuwe zaken, gekochte zaken dan wel 
verkochte zaken wordt vergoed:

a.     bij verlies van gekochte zaken de waarde volgens de  
inkoopfactuur (exclusief BTW) verhoogd met 20 %  
imaginaire winst;

b.     bij verlies van verkochte zaken de waarde volgens de 
verkoopfactuur (exclusief BTW);

c.     bij beschadiging de reparatiekosten tot maximaal het  
bedrag dat bij verlies zou zijn betaald.

11.2 Schade aan gebruikte zaken 
Ingeval van schade aan zaken die niet voor de verkoop zijn be-
stemd, gebruikte zaken en hulpmaterialen wordt vergoed:

a.      bij verlies de (werkelijke) waarde van de verzekerde zaken 
onmiddellijk voor het ontstaan van de schade;

b.      bij beschadiging de reparatiekosten tot maximaal het be-
drag dat bij verlies zou zijn betaald.

11.3 Waarde restanten 
De waarde van eventuele restanten wordt altijd op het schade-
bedrag in mindering gebracht.

11.4 Geen onderverzekering 
Het overeenkomstig het bovenstaande vastgestelde schadebe-
drag wordt, ongeacht de waarde van de op het moment van de 
schade in het vervoermiddel aanwezige zaken, volledig vergoed 
tot ten hoogste het op het polisblad, voor het desbetreffende 
vervoermiddel, verzekerde bedrag. De verzekeraar doet geen be-
roep op onderverzekering.

11.5 Verzekerd bedrag 
De verzekering blijft gedurende de gehele verzekeringstermijn 
voor het volle bedrag doorlopen, onverschillig hoeveel door de 
verzekeraar is of wordt betaald.

Artikel 12: Schaderegeling terrorisme

12.1 Herverzekering bij NHT 
De verzekeraar heeft zich voor het terrorismerisico herverzekerd 
bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terroris-
meschade N.V. (NHT). 

12.2 Uitkeringsprotocol 
Op de schaderegeling van een schade als gevolg van terroris-
me, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen is het 
‘Protocol afwikkeling claims’ van de NHT van toepassing. Een 
afschrift van de volledige tekst van het protocol is verkrijgbaar 
bij de verzekeraar of te raadplegen op de website van de Vereen-
de(nht.vereende.nl). 

12.3 Beperking schadevergoedingsplicht 
Bij schade als gevolg van een gebeurtenis die (direct of indirect) 
verband houdt met en/of voortvloeit uit:

a.      terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maat-
regelen;

b.      handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terro-
risme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatrege-
len; geldt dat de schadevergoeding door de verzekeraar 
kan worden beperkt tot het bedrag van de uitkering die 
de verzekeraar, overeenkomstig de toepassing van het 
Uitkeringsprotocol, ontvangt van de NHT. De NHT beslist 
of er sprake is van een terrorismeschade. Op vergoeding 
kan niet eerder aanspraak worden gemaakt dan na deze 
beslissing en de bekendmaking van het bedrag van de 
vergoeding.

12.4 Terrorisme buitenlandse risico’s 
In het geval er sprake is van buiten Nederland gelegen risico’s 
(vastgesteld op basis van artikel 1:1 onder “staat waar het risico 
is gelegen” van de Wet op het financieel toezicht) dan biedt de 
verzekering geen dekking voor de gevolgen van een gebeurtenis 
die direct of indirect verband houdt met:
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a.      terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maat-
regelen;

b.      handelingen of gedragingen ter voorbereiding van ter-
rorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatre-
gelen.

Artikel 13: Verjaring van vordering 

13.1 Verjaring
Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van uit-
kering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de 
dag, volgende op die waarop de verzekerde met de opeisbaar-
heid daar van bekend is geworden.

13.2 Stuiting verjaring 
De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, 
waarbij op de uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe 
verjaringstermijn van drie jaren begint te lopen met de aanvang 
van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de 
aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig heeft meegedeeld de 
aanspraak af te wijzen.

Artikel 14: Premie

14.1 Betaling premie 
Verzekeringnemer dient de premie, kosten en assurantiebelas-
ting vooruit te betalen, doch uiterlijk op de 30e dag nadat zij 
verschuldigd is geworden.

14.2 Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie 
Indien verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de 
30e dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of wei-
gert te betalen, wordt zonder dat een in gebreke stelling door de 
verzekeraar is vereist, geen dekking verleend ten aanzien van 
schade. Onder aanvangspremie wordt verstaan de eerste pre-
mie die na het sluiten van de verzekering verschuldigd wordt, 
alsmede de eerste premie die de verzekeringnemer in verband 
met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd 
wordt.

14.3 Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie 
Indien verzekeringnemer de vervolgpremie niet of niet tijdig be-
taalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van alle schade 
ontstaan vanaf de 15e dag nadat de verzekeraar de verzekering-
nemer na de vervaldag schriftelijk in gebreke heeft gesteld en 
betaling is uitgebleven. Onder vervolgpremie wordt verstaan de 
premie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van 
de verzekering verschuldigd wordt.

14.4 Premiebetaling blijft verplicht 
Verzekeringnemer blijft verplicht om ten aanzien van de in ar-
tikel 14.2 en 14.3 genoemde periode dat geen dekking wordt 
verleend de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen.

14.5 Herstel van dekking 
De dekking wordt weer van kracht na de dag waarop al hetgeen 
verschuldigd is door de verzekeraar is ontvangen.

14.6 Premie teruggave bij tussentijdse beëindiging 
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering als genoemd in 
artikel 16.2 a tot en met c van de voorwaarden van deze verze-
kering, anders dan per de vervaldatum van de verzekering, heeft 
de verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over 
de periode waarover de verzekering niet meer van kracht is, on-

der aftrek van administratiekosten. In alle andere gevallen kan 
verzekeringnemer geen recht op premie teruggave doen gelden.

Artikel 15: Wijziging van premie en/of voorwaarden

15.1 Tussentijds aanpassen 
De verzekeraar heeft het recht de premie en/of voorwaarden 
voor bepaalde groepen verzekeringen tussentijds aan te pas-
sen, op een door de verzekeraar te bepalen datum. De verze-
keraar zal verzekeringnemer twee maanden voor de datum van 
de aangekondigde aanpassing schriftelijk in kennis stellen van 
deze aanpassing.

15.2 Weigering aanpassing
Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing te weigeren in-
dien deze leidt tot een premieverhoging en/of beperking van de 
dekking. Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst te 
maken dient hij de verzekeraar daarvan binnen 30 dagen na de 
datum van de aangekondigde aanpassing schriftelijk in kennis 
te hebben gesteld. De verzekering eindigt dan 30 dagen nadat 
verzekeringnemer aan de verzekeraar kennis heeft gegeven de 
premieverhoging of wijziging van de voorwaarden niet te accep-
teren.

15.3 Geen recht tot weigeren aanpassing
Verzekeringnemer heeft niet het recht om de aanpassing van 
premie en/of voorwaarden te weigeren indien de aanpassing:

a.     van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelij-
ke regelingen of bepalingen, of

b.     een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking 
inhoudt, of

c.     een uitbreiding van de dekking zonder premieverhoging 
inhoudt.

15.4 Aanpassing akkoord
Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van zijn recht 
om de aanpassing van de premie en/of voorwaarden te weige-
ren dan wordt hij geacht met de aanpassing in te stemmen. In 
dat geval wordt de verzekering voortgezet met toepassing van 
de nieuwe premie en/of voorwaarden.

Artikel 16: Begin en einde van de verzekering

16.1 Begin, verlenging en einde van de verzekering 
De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polis-
blad is vermeld. De verzekering eindigt op de op het polisblad  
vermelde vervaldatum en wordt verlengd overeenkomstig de op 
het polisblad vermelde periode.

16.2 Einde verzekering zonder opzegging 
De verzekering eindigt zonder opzegging:

a.     indien verzekeringnemer de aanpassing van de premie 
en/of de voorwaarden overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 15.2 weigert te accepteren. De verzekering eindigt 
dan op het in artikel 15.2 genoemde moment.

b.     op de datum waarop verzekeringnemer zijn bedrijfsacti-
viteiten staakt;

c.      op de datum waarop het faillissement van verzekering- 
nemer wordt uitgesproken;



8E V V  D U P I  –  1  j u n i  2 0 1 8a s s u r a d e u r e n
   n e d e r l a n d

d u p i  

v o o r w a a r d e n  e i g e n  v e r v o e r v e r z e k e r i n g

d.    bij totaal verlies van de verzekerde zaak.

16.3 Einde van de verzekering bij opzegging 
Verzekeringnemer en de verzekeraar kunnen de verzekering 
schriftelijk opzeggen met ingang van de op het polisblad ver-
melde vervaldatum. De opzegging dient tenminste twee maan-
den voor de vervaldatum aan de verzekeraar dan wel verzeke-
ringnemer plaats te hebben gevonden.

16.4 Tussentijds opzeggen 
De verzekeraar kan de verzekering tussentijds schriftelijk
opzeggen:

a.    indien verzekeringnemer drie maanden na de premiever-
val-datum de premie niet heeft betaald, of

b.      indien in geval van schade opzettelijk onjuiste gegevens 
zijn verstrekt, of

c.     indien de schade opzettelijk wordt veroorzaakt of opzet-
telijk wordt vergroot door verzekerde, of 

d.     na de melding van een schade, mits binnen een perio-
de van twee maanden nadat een schade is uitgekeerd of 
dekking is geweigerd.

De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in de 
opzeggingsbrief wordt genoemd. Er geldt een opzegtermijn van 
twee maanden. In het geval de verzekering eindigt op grond van 
sub b of sub c van dit artikel dan geldt een opzegtermijn van 
een maand.

16.5 Onmiddellijke tussentijdse opzegging 
De verzekeraar kan de verzekering bovendien tussentijds met 
onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen:

a.    indien verzekerde de verzekeraar bij het aangaan van de 
verzekering onjuist en/of onvolledig heeft geïnformeerd 
met de opzet om de verzekeraar te misleiden, of

b.    indien verzekerde de verzekeraar bij het aangaan van de 
verzekering onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd en 
verzekeraar bij de kennis van de ware stand van zaken die 
verzekering niet zou hebben gesloten, of indien er gron-
den aanwezig zijn welke van dien aard zijn dat van de ver-
zekeraar in redelijkheid niet meer kan worden gevergd tot 
gebondenheid aan de verzekeringsovereenkomst.

Artikel 17: Klachtenregeling

Klachten ten aanzien van deze verzekering kunnen schriftelijke 
worden ingediend bij de directie van: 

DUPI Underwriting Agencies B.V. 
Blaak 16, 6e verdieping
3011 TA Rotterdam 
+31 10 440 55 55

Indien de klacht niet naar tevredenheid door DUPI Underwriting 
Agencies B.V. is behandeld, kan men zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 
Postbus 93257 
2509 AG Den Haag
+31 70 333 89 99

Wanneer verzekerde geen gebruik wil of kan maken van de hier-
voor genoemde klachtenbehandelingsmogelijkheid, dan kun-
nen verzekerde en de verzekeraar gezamenlijk besluiten hun 
geschil in eerste instantie op te lossen door mediation conform 
het op de aanvangsdatum van de mediation geldende reglement 
van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam of 
kan verzekerde het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen 

18.1 Nederlands recht van toepassing 
Deze verzekering wordt beheerst door Nederlands recht. 

18.2 Bevoegde rechtbank te Rotterdam 
Alle geschillen die uit de verzekering en de uitvoering daarvan 
mochten voortvloeien en die niet ingevolge de klachtenregeling 
worden opgelost, worden ter beslechting onderworpen aan de 
bevoegde rechter te Rotterdam, die in eerste instantie bij uitslui-
ting bevoegd is om over dergelijke geschillen te oordelen.

Artikel 19: Slotbepalingen 

19.1 Persoonsgegevens 
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens 
van verzekerde opgevraagd. DUPI Underwriting Agencies B.V. 
verwerkt deze gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, of om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting. In het geval DUPI Underwriting 
Agencies B.V. de persoonsgegevens voor andere doeleinden 
wenst te gebruiken, zal zij daarvoor schriftelijke toestemming 
van verzekerde vragen. Bij de verwerking van persoonsgege-
vens houdt DUPI Underwriting Agencies B.V. zich aan de op haar 
rustende verplichtingen uit de toepasselijke wet- en regelgeving 
waaronder, doch niet beperkt tot de Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming. Daarnaast is de laatste versie van de ge-
dragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellin-
gen’ van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. 
De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de 
website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.
nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van 
Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag).
 
19.2 Kennisgevingen door de verzekeraar
Kennisgevingen door de verzekeraar aan de verzekeringnemer 
geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij de verzekeraar 
bekende adres of aan het adres van verzekeringsadviseur door 
wiens bemiddeling deze verzekering loopt.
 
19.3 Opschriften
De opschriften boven de artikelen kunnen de inhoud daarvan 
wijzigen noch beïnvloeden.
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Contactgegevens

DUPI Assuradeuren Nederland is een handelsnaam van DUPI Underwriting Agencies B.V. 
 
assuradeuren@dupi.com
assuradeuren.dupi.com
 

r o t t e r d a m
h o o f d k a n t o o r
 
Blaak 16, 6e verdieping
3011 TA Rotterdam
+31 10 440 55 55
info@dupi.com


