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Marsh Nederland
Postbus 232, 3000 AE Rotterdam
01 0 40 60 600
marsh. nederland@marsh.com
www.marsh.nl

22791-4280O02

Verzekeraars verklaren hiermee akkoord te gaan met de wijzigingen in de verzekering volgens
onderstaande gegevens :

verz ekeringnemer Gezamenlijke Eigenaren Flatgebouw
Roomburgerlaan 1 l/m 23

van 26-02-201-9 tot 26-02-2020
met stilzwijgende verlenging telkens voor 12 maanden, tenzíj
opgezegd met inachtneming van de elders in deze polis bepaalde
opzegtermijn

termi j n

verwerkte wijziging
Verz ekeringsoverz icht
onderdee l-nummer
soort verzekering

onderdeelnummer
soort verzekering

gebouwen

verrekenÍngr

periode

bedrag
polískosten
assurant iebelasting

totaal
voorwaarden

clausules

EUR 1_.299 ,96

zie onderdelen

prolongatie

227 91-42BOO 02 0 010
Gebouwen

2279L42800020020
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

EUR 2.396.260

valf 26-02-201-9 tot 26-02-2020

EUR
EUR
EUR

L . 054,35
20 ,00

225 ,67

9L52
91-64
9L93
91-96
9758

Premie- en schadebetaling
Sanctie en Handels embargo uitsluiting
Nlf T - Terrori smedekking
Prioriteít tussen de verschillende polisbepalingen
Bij zondere uitsluiting terrorismedekking

DÍt aanhangsel vervangt alle eerder afgegeven aanhangsels en de originele polis

Rotterdam, 29 januari 201-9
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polisnummer 227914280002
onderdeelnummer 227 9!4280O 02 00 1 0
verzekeringnemer Gez Eig Flatgebouw Roomburgerln L/23

soort verzekering

verzekerd is per

001 EUR 2.396.260

eigen risico

risicoadres

bestemming

bouwaard

voorwaarden

clausules

premie per dekking

001 Gebouwen - Exlra UíÈgebreide gevaren

premiegrondslag

Gebouwen

26-02-20L9

Gebouwen - Extra Uítgebreide gevaren

EUR l-.000 per gebeurtenis
bij schade aan bedrijfsmatige gebruikte delen
van het gebouw

Roomburgerlaan L t/m 23, 23t3 PP LEIDEN

woningen met bijbehorende schuren

van steen/beton gebouwd met harde dekkíng

Voorwaarden van Extra Uitgebreide Gebouwenverzekering 20O6-2

- 9562 Vilijzigingen en verbeteringen door appartementseigenaren
- 9600 Overspanning/inductie dekking
- 9743 Appartementen

over de verzekerde som
2.396.260 a O,3500 o/oo
tegen índexcijfer 139, 1
Nee
ongetaxeerd

j aarpremie

EUR 838, 69

EUR 838,69

naverrekening
aanvullingen

toLaal per 12 maand(en)

f Yå[,ilfi,YfLENNANSOLUTIONS,.,DEFINEq DESIGNED, AND DELIVËRED.
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verzekeringnemer Gez Eig Flatgebouw Roomburgerln L/23

verrekeningr

periode

bedrag
poliskosten
as surant j-ebelast ing

totâa1

ondertekenlij st

van 26-02-2019 tot 26-02-2020

EUR
EUR
EUR

83 8,
20,

180,

69
00
32

Voor akkoordbevinding van al hetgeen in de polis d.d. 29 januari 20L9 is omschreven.

1_00,0000 ? r Insurance Europe B.v

als gevolmachtigde van verzekeringsmaatschappij aandeel

EUR L.039,0L

MS Amlin Tnsurance SE
Fatum General Insurance N.V.
RSA Luxembourg S.A.
Corins B.V. afwíjkende tc
XL fnsurance Company SE
Zurich Insurance p1c Ned. Bijkantoor
VIVAT Schadeverzekeringen N.V.

27,5OOOZ
20, 0000å
L5,0000?
t2 ,5000+
L0, 0000å

7, 5000?
7, 5000?

f¡ !8I'''ïfi'YSLENNAN

100, 0000å
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soort verzekering

verzekerd is per

hoedanigheid

001

verzekerd bedrag

j aarlimitering

elgen r]-sr_co

voorwaarden

clausules

001 aansprakelijkheid
premiegrondslag

naverrekening
aanvullingen

AansprakeLijkheídsverzekering voor BedrlJven

26-02-20L9

eigenaar en/of exploitant van het verzekerd gebouw

aaneprakeltJ kheid

EI]R 1 .2s0 .000

Verzekeraars vergoeden per verzekeríngsjaar wegens schade in dat
jaar gemeld ten hoogste:

EUR 2.500.000

EUR 1-25 per aanspraak voor zaakschade

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven Rubriekenpolis 2006-2

- L256 Melding personenschade
- 1890 Uitsluitíng asbest
- 4188 Voorrisico aansprakelijkheid

EUR 27s,66

Aansprakelijkheíd VvE
2.396.260 a 0,0900 o/oo

Nee
niet van toepassing

aa uB['?ï$'Y"LENNANSOLUTIONS..,DËFf NED, DESIGNEg ANN DËLIVERED.
zie veryolgblad
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totaal EUR 260,95

onderÈeken1iJ at

Voor akkoordbevinding van al hetgeen in de polis d.d. 29 januari 201-9 ís omschreven

1"00,0000 å ïnsurance Europe B.V

als gevolmachtigde van verzekeringsmaatschappíj aandeel

verrekening

periode

bedrag
assurantiebelast ing

va]f 26-O2-201-9 tot 26-O2-202O

EUR 275,66
EUR 45,29

MS Amlin Insurance SE
Fatum General Insurance N.V.
RSA Luxembourg S.A.
Corins B.V.
XL lnsurance Company SE
Zurich Insurance p1c Ned. Bijkantoor
VI T Schadeverzekeringen N.V.

27,5OOOZ
20,0000?
1s, 0000å
L2, 5000å
l_0, 0000å

7, 5000å
7,5000å

100, 0000?
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ClauEuLebÌad behorende bij polisnuruner 227 9L4280002

9L52 Prenie- en gchadebeballng

Begripsoms chri j vingen

1.2

Onder 'premie' wordt voor de toepassing van dít artikel mede verstaan
de overige in verband met het verlenen van verzekeringsdekking door
verzekerde verschuldígde bedragen.
Onder 'verzekerde' wordt voor de toepassing van dit artikel mede
verstaan de verzekeringnemer alsmede ieder ander die de premie
verschuldigd is.

remie
Marsh B.V. neemt op zich de premie a1s eigen schuld aan de
verzekeraars te zullen voldoen op het moment dat deze krachtens de
verzekeringsovereenkomst verschuldigd wordt door de verzekerde. Tenzij
uítdrukkelijk anders is of wordt overeengekomen zal betaling van de
premie door Marsh B.V. plaatsvinden door creditering van verzekeraars in
rekening-courant voor de krachtens de verzekeringsovereenkomst door de
verzekerde verschuldigde premíe, op welk moment de verzekerde jegens
verzekeraars zal zijn gekweten.

2.2 Verzekerde is gehouden de premie aan Marsh B.V. te vergoeden. Tngeval
de verzekering via een tweede tussenpersoon is gesloten en de verzekerde
aan deze tweede tussenpersoon heeft betaald, is de verzekerde door deze
betaling tegenover Marsh B.V. eerst gekweten, nadat deze tweede
tussenpersoon de premie aan Marsh B.V. heeft betaald.

2.3.1Behoudens het hierna onder 2.4.L E/m 2.4.4 getegelde geval van
surseance van betaling of faillissement, verleent Marsh B.V. verzekerde
krediet voor de betaling van de onder 2.2 bedoelde premie. Marsh B.V. kan
het krediet schriftelijk opzeggen en neemt daarbij een termijn van 14
dagen in acht.

2P
2.L

2.3 .2

2.3 .3

2.4.L

Door het. tot stand komen van de verzekering is Marsh B.V. door de
verzekerde onherroepelijk gemachtigd verzekeraars tussentijds van hun
verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst te ontslaan indien de
verzekerde of, ingeval de verzekering via een threede tussenpersoon is
gesloten, deze tweede tussenpersoon nalaat de premie aan Marsh B.V. te
voldoen en Marsh B.V. deswege het krediet opzegt.

Marsh B.V. zal verzekeraars niet van hun verplichtingen ontslaan
zonder verzekerde vooraf, met inachtneming van een termijn van 14 dagen,
schríftelijk van zijn voornemen in kennis te hebben gesteld.

In geval de verzekerde in staat van faillissement of surseance van
betaling geraakt eindigt een op grond van het bepaalde onder 2.3.1- lopend
krediet onmiddellijk en zí1n verzekeraars ontslagen van hun nadien uit
hoofde van de verzekeringsovereenkomst ontstane verplichtingen.

2.4.2Deze rechl-sgevolgen t.reden in door het enkele uitspreken van het

MARSH&MCLENNAN
COMPANIES

zie vervolgblad
SOLUTICINS.,,DEFINEq DESIGNED, AND DTLIVERËD. r
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3
3

faíllissement of de surseance zonder dat voorafgaande íngebrekestellíng
is vereist.

2.4.3De curator of bewíndvoerder is gedurende de in 2.4.4 bedoelde
termijn bevoegd tot eventueel doen herleven van de dekking, ook ten
aanzien van na de datum van faillissement of surseance gevallen schaden,
indien en voor zover hij de totaal verschuldigde premie heeft betaald.

2.4.4De onder 2.4.3 bedoelde bevoegdheid geldt tot een maand na de datum
van het uitspreken van het faillissement of de surseance, of, indien dit
later is, tot 14 dagen nadat Marsh B.V. de curator of bewindvoerder over
het vervallen van het krediet en het ontslag van de verzekeraars van hun
verplichtingen in kennis heeft gesteld.

Schade-uitkeringen en premierestituties
Tenzij de rechthebbende anders wenst en dit vooraf schriftelijk aan
verzekeraars heeft medegedeeld zal Marsh B.V. verzekeraars ín
rekening-courant voor de verschuldigde schade-uitkeringen en
premierestituties debiteren. Verzekeraars zullen daardoor zijn gekweten,
zodra de schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn ontvangen,
respectíevelijk met hem zal zijn verrekend in overeenscemming met de wet
dan wel een Lussen hem en Marsh B.V. bestaande regeling. Indien de
verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan Marsh B.V. en deze ín
gebreke blijft om deze aan de rechthebbende door te betal-en, kunnen
verzekeraars de schadepenningen van Marsh B.V. terugvorderen indien zij
tot hernieuwde betaling worden aangesproken door de rechthebbende. Indien
Marsh B.V. de van verzekeraars ontvangen schadepenningen heeft
doorbetaald aan de tweede tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke
blijft voor doorbetaling zorg te dragen, za1 Marsh B.V. de
schadepenningen van de tweede tussenpersoon kunnen terugvorderen indien
hij hetzíj door de rechthebbende wordt aangesproken tot rechtstreekse
betaling, hetzij de verzekeraars die schadepenningen van Marsh B.V.
terugvorderen, zoals in dit Iid voorzien.
Marsh B.V. zal de schade-uitkeringen en premierestituties aan de
rechthebbende afdragen. Marsh B.V. is evenwel tot niet meer gehouden dan
tot betaling van het saLdo dat resteert na verrekening van deze
schade-uitkeringen en premierestituties met ten tijde van het ontstaan
van de afdrachtverplichting al dan niet opeisbare doch reeds vaststaande
vorderingen op verzekerde uit hoofde van welke verzekering ook. Deze
verrekening zal evenwel niet plaatsvinden bij verzekeringen die aan
t.oonder of order zijn gesteld, tenzij de verzekeringnemer tot de
uítkering is gerechtigd en bij verplichte
aansprakelijkheidsverzekeringen. Indien op het recht op uitkering een
pandrecht rust als bedoeld in artikel 3:229 BN, ofwel een voorrecht aIs
bedoeld j-n art 3:283 B!rl, alsook in geval van een onverplichte verzekering
tegen aansprakelijkheid, za1 de verrekening zích níet verder uitstrekken
dan tot hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is ter zake van de
verzekering waarop de uitkering wordt gedaan.

9L64 SancÈie err Handela enbargo uitsLuiting
De verzekeraar j-s nieL gehouden om dekking of schadeloosstefl-ing te bieden

1

3.2

æ usftt#$,Yu'LENNANSOLUTITNS,..DEFINËq DESIGNID, AND DETIVËRTD,
zie veryolgblad
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krachtens deze verzekeríng, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en
regelgeving uít hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze
verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.

9193 NHT-Terrorisnedekkíng

Het clausuleblad rTerrorismedekkíng bij de Nederlandse Herverzekering
maatschappij voor Terrorismeschaden N.V.' (hierna: NHT-dekking)is van
toepassing indíen en voor zover de betrokken verzekeraars aangesloten zijn bij
de Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

Op verzoek verstrekt Marsh B.V. een exemplaar van dit clausuLeblad. De tekst
ervan kan ook via de website www.terrorismeverzekerd.nl worden geraadpleegd.

Hierna volgt een samenvatting van de NHT-dekking. In geval van discussie over
deze samenvatting gaat het cLausuleblad 'Terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. t voor.

1. Omvang van de NHT-dekking.
Indien en voor zover, met inachtneming van onderstaande begripsomschrijvingen,
en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor
gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen danwel
handelingen of gedragingen ter voorbereiding hiervan (hierna aangeduid met
terrorj-smerisico'), geldt voor de in Nederl-and gelegen risico's (vastgesteld op
basis van artikel 1:1" van de Wet op het financieel toezicht) die zijn
ondergebracht bij verzekeraars die zijn aangesloten bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) het gestelde in
de leden 2 e 3.

2, Begrípsomschrijvingen
2.t Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan ín de vorm van een aanslag of
een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, waarbij
aannemelijk is dat deze aanslag of reeks is beraamd en/of uítgevoerd met het
oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ídeologische doeLen te
verwezenlij ken.

2,2 Kwaadwillige besmeÈting
Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die 1etsel en/of
aantasting van de gezondheid of dood tot gevolg kunnen hebben, en/of schade aan
zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen
aantasten, waarbij aannemelíjk ís dat het (doen) verspreiden ís beraamd en/of
uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.

2.3 Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om
het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting
af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan
te beperken.

MARSH&MCLENNAN
CÛMPA¡¡IËS

zie vervolgblad
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3. Bijzondere regeling bij vergoeding van terrorismeschade
3 . l- Beperkte schadevergoeding
De uit.keringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende
aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering is beperkt tot het bedrag van de
uitkering die de verzekeraar overeenkomstíg het van toepassing zijnde Protocol
Afwikkeling Claims ontvangt van de NHT. De NHT beslist of de ingediende
aanspraak kan worden aangemerkt a1s een gevolg van de verwezenlijking van het
terrorismerisico. Eerst nadat de NHT dit besluit heeft genomen en heeft
meegedeeld welk bedrag zal worden uitgekeerd, kan verzekerde hierop aanspraak
maken.

3.2 Maximale uitkeríng per locatie
Al-s de verzekering betrekkíng heeft op schade aan onroerende zaken en/of de
inhoud daarvan, dan we1 op de daaruit voortvl-oeiende schade, gel-dt dat door de
NHT per verzekeríngnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen
euro zal worden uitgekeerd, tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.
voor toepassing hiervan geldt dat rechtspersonerì en vennootschappen die zijn
verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2t24b van het Burgerlijk
Wetboek, tezamen worden aangemerkt a1s een verzekeringnemer. Onder verzekerde
locatie worden in dit verband verstaan alle op het risicoadres aanwezige
verzekerde objecten van verzekeringnemer, alsmede de daarbuiten gelegen door
hem verzekerde objecten díe op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen
zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen.

9196 Príoriteit tussen de verscl¡illende polísbepalingen

lJa
zr

tegenstrijdigheden in de tekst van de op de overeenkomst van toepassíng
nde bepalingen geldt de volgende prioriteitstellíng:

j
J

Teksten op het polisblad prevaleren boven andere bepalingen
clausules prevaleren boven bij zondere voorwaarden
bijzondere voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden

Tegenstrijdigheden ín bepalingen van gelijke rangorde zullen nimmer ten nadele
van de verzekerde worden uitgelegd.

9758 Bíjzondere uitsluiting terrorísmedekking

Het clausuleblad terrorismedekking van de NHT is niet van toepassing op onder
deze verzekeríng gedekte risico's die niet zijn 'in Nederland gelegen risico's
in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Ten aanzien
van deze risico's geldt dat van de dekking zijn uitgesloten aanspraken tot
schadevergoeding a1s gevolg van een gebeurtenis die (direct of indirect)
verband houdt met :

terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen als
omschreven in artikel 2.t, 2.2 en 2.3 van het clausuleblad
terrorismedekking van de NHT;
handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme,
kwaadwillige besmettíng of preventieve maatregelen in de hiervoor
bedoelde zin.

Ë U8[''#$,YfLENNANSOLUTION5,,.DËFINED, DESIGNËD, ANÛ DËLIVERËD.
zie vervolgblad
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Onderdeel Gebouwen (22791,4280002001-0 )

9562 Wijzigingen en verbeEeríng'en door appartement,seígenaren

De waarde van verbeteringen en verfraaiingen zoals die voor rekening van
individuele appartementseigenaren aan het gebouw zijn aangebracht maken geen
deel uj-t van de verzekering op het gebou\¡r, tenzij specifiek genoemd in een van
de polis deel uitmakend taxatierapport. Dergelijke verbeteringen en
verfraaiingen (onder meer worden daar onder verstaan: parket- of natuurstenen
vloeren, keukens met inbouwapparatuur, en luxere badkamers) zíjn uitsluitend
verzekerd voor zover die blijkens een door de wE te verstrekken specificatie
zijn opgenomen ín een op het polisblad vermel-de verzekerde som voor
woningverbetering.

9600 Overepanning/inductíe dekking

Deze verzekering dekt mede schade aan elektrische en elektronische apparatuur
en j-nstallaties door overspanning/inductie door b1íksemontlading anders dan
begrepen onder artikel 3.4 van de Voorwaarden Extra Uitgebreide
Gebouwenverzekering.
Schade door inductie en/of overspanning is al1een gedekt indien en voorzover
deze schade niet of niet voldoende onder een specifieke verzekering verhaal-baar
is.

9743 Àpparteutenten

Zolang de eigendom van het verzekerde gebouw in appartementsrechten gesplitst
is, gelden de volgende bepalingen.

Gaat een verschuldigde uitkering een bedrag van EUR Ll-.345 te boven, dan zal de
uitkering door verzekeraars worden gedaan op de door de vergadering van
eigenaars bepaalde wijze zoal-s die blijkt uit een door de voorzitter
ger¡raarmerkt afschrift van de notulen van die vergadering.

Een daad of verzuim van een eigenaar, op grond lvaarvan geen recht op uitkering
zou bestaan, laat de rechten uit deze verzekering onverlet. In een dergelijke
situatie zijn verzekeraars gerechtigd -mits zij het voornemen daartoe hebben
kenbaar gemaakt alvorens de uitkering te doen- het aandeel in de uitkering dat
overeenkomt met het aandeel van de betreffende eigenaar in het eigendom van het
gebouw van deze terug te vorderen. Vindt in een dergelíjke situatie uitkering
plaats op de wijze zoa\s bedoeld in artikel 5.136 lid 4 BW, dan zal de
uitkeríng van het aandeel van de betreffende eigenaar aan verzekeraars zelf
plaats vinden.

Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden van deze verzekering zijn
verzekeraars tegenover a1le belanghebbenden volledig gekweten.

Onderdeel Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (2279142800020020 )

L256 Melding personenschade

In afwijking van hetgeen hierover in de voorwaarden mocht zijn bepaald, is
verzekerde verplicht aan verzekeraars zo spoedig a1s redelijkerwijs mogelijk
kennis te geven van iedere aanspraak of omstandigheid in verband met

MARSH&MCLENNAN
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personenschade, ook índien de schade onder het eigen rÍsj-co blijft of lijkt te
b1íjven.

Verzekeraars zijn gerechtigd om personenschade die geheel of gedeeltelíjk- voor
rekening van verzekerde b1íjft, met de benadeelde(n) te regelen. Verzekeraars
zu11en, alvorens tot definitieve afwikkeling over te gaan, verzekerde hiervan
in kennis ste1len.

1890 Uiteluiting aebeEt

In aanvulling op het bepaalde in de algemene verzekeringsvoorwaarden zijn niet
gedekt aanspraken wegens schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband
houdend met asbest of asbesthoudende zaken.

4L88 Voorrisíco aansprakelijkheid

De in artikel 2,2. van: de Algemene Voorwaarden AVB Rubriekenpolis bedoelde
datum aanvang voorrisico is de datum liggend 12 maanden voor de ingangsdatum
van de aansprakelijkheidsdekking binnen deze verzekering.

Aanspraken die betrekking hebben op schade ontstaan in de voorrisico període
vallen alleen onder de dekking van deze polis indien:
a. de aanspraak binnen de looptijd van de polis is ingestel-d en aan

verzekeraars is gemeld;
b. verzekerde ten tijde van het aangaan van deze verzekering geen kennis droeg

van het ontstaan van de schade waarvoor de aanspraak is ingesteld.
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over de verzekerde som Gebouwen - Extra Uitgebreide gevaren
Mutatie per 26-02-2019 tot 26-02-2020
Te betalen premi-e 360 / 360 x 838,69 = 838,69

Subt.otaal te betalen

TOTAAL VAN ALLE MI]"TATIES EUR

onderde e l-nummer
soort verzekering

onderdeelnummer
soort verzekering

227 9L42BOO 02 0 0l_ 0

Gebouwen

227 9142800020020
Aansprakelijkheidsverzekeríng voor Bedrijven

275,66

8le f 69

838 ,69

?75 ,66

2L5 ,66
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Aansprakelijkheid VvE aansprakelíjkheid
Mutatie per 26-02-2019 tot 26-02-2020
Te betalen premie 360 / 360 x 2L5,66 =

Subtotaal te betalen

TOTAAL VAN ALLE MTITATIES EUR
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