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Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten als u bij ons verzekerd bent. In deze 

voorwaarden staan de afspraken tussen u en ons en wat er gebeurt als u zich hier niet aan 

houdt. Zo weet u precies waar u aan toe bent. 

In deze Productvoorwaarden leest u waarvoor u verzekerd bent. Naast deze 

Productvoorwaarden gelden voor uw verzekering ook de Algemene Voorwaarden, de polis en de 

eventuele Aanvullende Voorwaarden van de keuzedekkingen en de clausules. Samen vormen 

deze documenten de inhoud van de verzekeringsovereenkomst. 

Als de voorwaarden of clausules op de polis van elkaar afwijken gelden eerst de clausules die op 

de polis staan. Daarna gelden de voorwaarden die per verzekering gelden. En tenslotte gelden 

de Algemene Voorwaarden. 

Om het u gemakkelijk te maken hebben wij een begrippenlijst gemaakt van de woorden die 

cursief gedrukt zijn. Zo weet u precies wat we met deze begrippen bedoelen. 

 

Korte omschrijving van de verzekering 

Uw milieuschadeverzekering vergoedt schade als u met uw onderneming een bodem- of 

waterverontreiniging veroorzaakt. U bent dan namelijk wettelijk verplicht om deze verontreiniging 

te verwijderen (‘saneringsplicht’). Onze milieuschadeverzekering vergoedt de kosten voor deze 

sanering. 

U kunt de Milieuschadeverzekering uitbreiden met keuzedekkingen. 

Op uw polis staat welke keuzedekkingen u heeft gekozen. 

 

Heeft u vragen?  

Bel dan uw verzekeringsadviseur, het telefoonnummer staat op uw polis. 

Hoe geeft u een schade door? 

Heeft u schade? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Dat kan op verschillende manieren: 

▪ U belt naar uw verzekeringsadviseur, het telefoonnummer staat op uw polis.  

▪ U geeft de schade schriftelijk of online door met een schadeformulier.  
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Wie is verzekerd? En wie is de verzekeraar? 

1. Wie is verzekerd? 

Verzekerd is de verzekeringnemer.  

Met ‘verzekeringnemer’ bedoelen wij de persoon of rechtspersoon die de verzekering bij ons 

heeft afgesloten en die de premie moet betalen. 

Verzekerd zijn ook de andere (rechts)personen voor wie de verzekering is afgesloten. 

Met ‘u’ bedoelen wij alle personen die bij ons verzekerd zijn. Als een bepaling niet voor alle 

verzekerden maar alleen voor de verzekeringnemer geldt, spreken we van ‘u als 

verzekeringnemer’. 

2. Wie zijn wij? Wie is de verzekeraar? 

Met ‘ons’, ‘we’ of ‘wij’ bedoelen wij rhion. rhion is een handelsnaam van Rhion Versicherung AG, 

High Tech Campus 68, 5656 AG in Eindhoven. Wij werken onder een vergunning die is verleend 

door Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) en deze is aangemeld bij De 

Nederlandse Bank (DNB). Wij zijn bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ingeschreven in het 

register financiële dienstverleners onder nummer 12047025. Bij de Kamer van Koophandel zijn 

we ingeschreven onder nummer 75875837. 

Wij worden vertegenwoordigd door de gevolmachtigde die op uw polis staat.  

Waarvoor bent u verzekerd? 

Als u of een andere verzekerde een verontreiniging veroorzaakt in de zin van de Milieuwet bent u 

wettelijk verplicht om deze verontreiniging te verwijderen. Onze Milieuschadeverzekering 

vergoedt de kosten voor deze sanering. Hieronder leest u waarvoor u precies verzekerd bent en 

wat nog meer vergoed wordt. 

3. Wanneer is verontreiniging verzekerd? 

U bent verzekerd als u door uw bedrijfswerkzaamheden een verontreiniging op of in de grond, 

en/of in het grond- en/of oppervlaktewater hebt veroorzaakt.  

Verontreiniging is alleen verzekerd als aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 

▪ De verontreiniging is veroorzaakt door een emissie, dus het onvoorzien vrijkomen van gas, 

een vloeistof of fijnstof, die zich voordoet tijdens de geldigheidsduur van de verzekering; en  

▪ deze emissie is een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis; en 

▪ bij het ingaan van de verzekering was onzeker of deze zou plaatsvinden; en 

▪ de emissie heeft zijn oorsprong 

- op de eigen locatie; of 

- een in Nederland gelegen werklocatie, waar u of een andere verzekerde namens u 

werkzaamheden verricht binnen de op de polis vermelde bedrijfsactiviteit.  

Bij een serie van emissies beschouwen we het moment waarop de eerste emissie plaatsvond als 

het moment waarop de serie van emissies plaatsvond. 
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4. Verontreiniging op uw eigen locatie of op een werklocatie 

U bent verzekerd voor schade door een verzekerde gebeurtenis die plaatsvindt op uw eigen 

locatie of een omliggende locatie in Nederland. Op uw polis staat wat het risicoadres van de 

eigen locatie is. 

Heeft u of een andere verzekerde schade veroorzaakt door een verzekerde gebeurtenis op een 

werklocatie? Dan bent u ook voor deze schade verzekerd als aan de volgende voorwaarden is 

voldaan: 

▪ de werklocatie bevindt zich in Nederland. 

▪ de verontreiniging is veroorzaakt door werkzaamheden door u of een andere verzekerde 

verricht binnen de op de polis vermelde bedrijfsactiviteit. 

▪ De verontreiniging is ontdekt binnen 5 jaar na afloop van die werkzaamheden. Of binnen 1 

jaar na het einde van de verzekering als de verzekering inmiddels is beëindigd.  

5. Wat is bij verontreiniging verzekerd? 

In geval van verontreiniging zijn verzekerd:  

▪ de kosten van onderzoek. 

▪ de saneringskosten van de eigen locatie, omliggende locatie en/of de werklocatie.  

Wij vergoeden de kosten van: 

- het reinigen, zuiveren, afgraven, wegruimen, afvoeren, storten, opslaan, vernietigen 

en/of vervangen van grond, grond- en/of oppervlaktewater om een verontreiniging 

ongedaan te maken; 

- het isoleren van een verontreiniging. 

Wij vergoeden ook alle andere kosten die nodig zijn om de sanering uit te voeren, 

bijvoorbeeld de kosten van hulpconstructies. 

▪ de schade en kosten die het gevolg zijn van de sanering inclusief bereddings- en 

opruimingskosten. 

Is er bijvoorbeeld bestrating of beplanting op uw locatie beschadigd door de sanering? Dan 

vergoeden wij deze kosten. Dit geldt ook voor de kosten van het herstel of vervangen van 

ondergrondse pijpen, leidingen of kabels die door de sanering beschadigd zijn. 

▪ uw schade aan zaken die het gevolg is van de verontreiniging. 

Gaan er zaken verloren door de verontreiniging, zoals uw voorraad goederen of 

grondstoffen? Dan vergoeden wij deze kosten.  

▪ uw bedrijfsschade die het gevolg is van de verontreiniging. Meer hierover leest u in het 

volgende artikel.  

6. Bedrijfsschade als gevolgschade 

Komt uw bedrijf (gedeeltelijk) stil te liggen door de verontreiniging en het saneren van een 

verzekerde schade? Dan noemen we dat bedrijfsschade. De gederfde brutowinst is dan 

verzekerd.  

Voor de bedrijfsschade gebruiken we de volgende uitkeringstermijn: de periode van 

omzetvermindering vanaf het moment dat de schade ontstaat tot 52 weken erna. 
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Neemt u maatregelen om de bedrijfsschade te voorkomen of te beperken? Dan vergoeden we 

ook de kosten die u daarvoor maakt. Maar wij vergoeden nooit meer dan de bedrijfsschade die u 

zou hebben als u geen maatregelen had genomen.  

U bent niet verzekerd voor: 

▪ Boetes door het niet uitvoeren of de vertraagde uitvoering van opdrachten of ieder andere 

vorm van contractbreuk. 

▪ Het niet uitvoeren van opdrachten. 

▪ Schadevergoedingen die u aan iemand anders moet betalen. U moet de schadevergoeding 

bijvoorbeeld betalen op basis van een wet of overeenkomst. 

▪ De afschrijving op debiteuren van wie verwacht mag worden dat ze niet meer gaan 

vergoeden. 

▪ Afschrijvingen op gebouwen en/of zaken die door de verzekerd gevaar of gebeurtenis 

vernietigd zijn. 

▪ Schade aan zaken of personenschade. 

▪ Bedrijfsschade die ook zou zijn ontstaan als de schade aan of het verlies van de verzekerde 

zaak door een verzekerd gevaar of gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden.     

Ontvangt u van een andere verzekering een vergoeding voor bedrijfsschade? Dan verwijzen we 

u naar artikel 6 van onze Algemene Voorwaarden.  

7. Verontreiniging van uw eigen locatie veroorzaakt door derden 

Is de verontreiniging van de eigen locatie niet door u of een andere verzekerde veroorzaakt maar 

door derden? En komt de verontreiniging van buiten de eigen locatie? Dan komen de financiële 

schade en kosten die het gevolg zijn van deze verontreiniging voor rekening van de veroorzaker. 

Heeft de veroorzaker van de verontreiniging geen eigen Milieuschadeverzekering? Dan 

vergoeden wij maximaal € 25.000 per gebeurtenis in geval van een van buiten komende 

verontreiniging van de verzekerde eigen locatie: 

▪ de kosten van onderzoek; 

▪ de kosten van sanering; 

▪ uw schade aan zaken die het gevolg is van de verontreiniging; 

▪ schade en kosten die het gevolg zijn van de sanering, inclusief bereddings- en 

opruimingskosten. 

Wij vergoeden schade door een emissie of serie van emissies van alle verzekerde eigen locaties 

gezamenlijk, tot maximaal € 250.000 per verzekeringsjaar. Is de schade hoger? Dan vergoeden 

wij naar rato.  

8. Verontreiniging door eigen gebrek  

▪ Is de verontreiniging het gevolg van een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis 

door een eigen gebrek van gebouwen en roerende zaken op de verzekerde locatie? En is 

het eigen gebrek veroorzaakt door of bestaat uit fouten in ontwerp, constructie, uitvoering of 

materiaalkeuze? Dan is dit alleen verzekerd als u heeft voldaan aan de 

onderhoudsverplichtingen die gelden voor deze gebouwen en roerende zaken volgens alle 

regelgeving van de overheid en leveranciers. 

▪ Gaat het om verontreiniging door eigen gebrek van installaties, machines en leidingen? 



MSV 2022.09 

 

 

  

 

 

9 

Dan is dit alleen verzekerd als:  

- er voldaan is aan de onderhoudsverplichtingen die gelden voor deze gebouwen en 

roerende zaken volgens alle regelgeving van de overheid en leveranciers; 

- de verontreiniging zich openbaart binnen een termijn van 10 jaar na oplevering van de 

nieuwe installaties, machines of leidingen. 

- bij een eigen gebrek in een onderdeel dat vervangen is, de verontreiniging zich 

openbaart binnen een termijn van 10 jaar nadat het onderdeel is vernieuwd en 

(op)geleverd. Voor de eigen locatie geldt een termijn van 10 jaar en voor een 

werklocatie 5 jaar. Of binnen 1 jaar na het einde van de verzekering als de verzekering 

inmiddels is beëindigd.  

Voor welk bedrag bent u verzekerd? 

9. Verzekerd bedrag 

Als u deze verzekering afsluit, geeft u zelf aan voor welk bedrag u de schade door een 

verontreiniging verzekert. Op uw polis staat voor welk bedrag u verzekerd bent per gebeurtenis 

en per verzekeringsjaar. Per verzekeringsjaar wordt maximaal twee keer het verzekerd bedrag 

per gebeurtenis vergoed. 

Het verzekerd bedrag geldt voor de eigen locatie die op de polis staat, omliggende locaties en 

werklocaties samen. 

10. Verdeling verzekerd bedrag  

Zijn er meerdere verzekerde locaties verontreinigd? Dan wordt het verzekerd bedrag verdeeld 

over alle locaties.  

Is niet alleen uw eigen locatie of uw werklocatie verontreinigd, maar ook de locatie van anderen? 

En is het verzekerd bedrag niet voldoende om alle schade en kosten te vergoeden? Dan wordt 

het bedrag verdeeld over alle locaties. 

Is het bedrag niet voldoende voor één van meerdere locaties? En houdt de andere locatie geld 

over? Dan wordt dat geld opgeteld bij de vergoeding van de eerste locatie. 

Is het verzekerd bedrag niet voldoende om alle schade te vergoeden? Dan vergoeden we eerst 

de saneringskosten van uzelf en van anderen, daarna de kosten en andere schade die het 

gevolg zijn van de sanering.  

Is het resterende bedrag niet voldoende om de kosten van anderen te vergoeden? En is er meer 

dan één andere persoon die kosten heeft? Dan wordt het resterende bedrag naar verhouding 

tussen de anderen verdeeld. En blijkt pas later dat nog een ander kosten heeft gemaakt? En 

wisten wij daar niet van? Dan worden de al uitbetaalde vergoedingen niet opnieuw berekend en 

komt deze latere aanspraak niet voor vergoeding in aanmerking. 

Let op: 

Deze verzekering geldt ook voor derden. Deze derden kunnen uitsluitend een aanspraak maken 

op vergoeding als wij van u een schriftelijke verklaring daarover hebben ontvangen. 
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11. Afbreken van een gebouw 

Het kan voor de sanering noodzakelijk zijn om een gebouw of een gedeelte daarvan af te breken.  

Gedeeltelijke afbraak?  

Dan stellen wij het schadebedrag vast op basis van herstel. Wij gaan uit van het bedrag dat dit 

herstel kost en trekken een bedrag af voor nog bruikbare, maar niet hergebruikte restanten. Is 

het gebouw na herstel minder waard en komt dit door de schade? Dan verhogen we het 

schadebedrag met het bedrag van die waardevermindering. 

Volledige afbraak en herbouw?  

Dan stellen wij het schadebedrag vast op basis van de herbouwwaarde. Wij berekenen dit 

bedrag op basis van het verschil tussen de herbouwwaarde van het gebouw direct vóór en direct 

ná de schadegebeurtenis.  

Volledige afbraak en geen herbouw?  

Dan kunnen wij het schadebedrag ook vaststellen op basis van de verkoopwaarde. Wij 

berekenen dit bedrag op basis van het verschil tussen de verkoopwaarde van het gebouw direct 

vóór en direct ná de schadegebeurtenis. Dit doen we alleen als u of een andere verzekerde het 

gebouw niet voor eigen rekening binnen drie jaar na de sanering op dezelfde plaats laat 

herstellen of herbouwen. Is een schadevergoeding op basis van herbouw lager dan een 

schadevergoeding op basis van de verkoopwaarde? Dan kiezen we altijd voor een 

schadevergoeding op basis van herbouwwaarde. 

Wij vergoeden geen schade veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag, hagel of storm 

aan asbesthoudende dakbedekking. Wij verwijzen u naar de gebouwenverzekering. 

Welke extra kosten zijn naast de schade verzekerd? 

Is de schade verzekerd? Dan vergoeden wij naast het verzekerd bedrag ook de volgende kosten: 

12. Kosten om acute schade te voorkomen of te beperken (bereddingskosten) 

Dreigt er acuut een plotselinge en directe schade te ontstaan door verontreiniging? En moet u 

direct maatregelen nemen om die schade te voorkomen of te beperken en maakt u daarvoor 

kosten? 

Dan vergoeden wij deze kosten tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het verzekerd bedrag. 

De kosten moeten wel redelijk en noodzakelijk zijn en de schade moet zijn verzekerd op deze 

verzekering.  

Ook de schade aan zaken die u bij de maatregelen inzet, vergoeden wij. 

Moeten er kosten gemaakt worden voor een noodoplossing omdat de schade niet direct kan 

worden hersteld? Dan vergoeden wij deze kosten tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het 

verzekerd bedrag. Ook in dit geval moet het gaan om noodzakelijke en redelijke kosten. 

Let op:  

Dreigt er gevaar van verontreiniging omdat er asbestvezels vrijkomen door het verouderen, 

verweren of afslijten van asbestdaken? Dan beschouwen wij dit niet als een acuut, plotseling en 
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direct gevaar. Eventuele kosten van de maatregelen om het gevaar af te wenden of de gevolgen 

te beperken worden niet als bereddingskosten beschouwd. 

13. Salvagekosten 

De Stichting Salvage biedt eerste ondersteuning na brand, zorgt voor persoonlijke hulp en 

beperkt de schade zo veel mogelijk (zie www.stichtingsalvage.nl).  

Zijn er door of namens deze stichting kosten gemaakt? Dan vergoeden wij die tot maximaal een 

bedrag dat gelijk is aan het verzekerd bedrag. 

14. Kosten van experts  

▪ De expert helpt om de omvang van de schade vast te stellen. Wij vergoeden de kosten van 

onze eigen expert. 

▪ U kunt bij schade ook zelf een expert inschakelen. Wij vergoeden de kosten van uw expert 

als aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan: 

- Er is een redelijke aanleiding om een eigen expert in te schakelen. U bent het 

bijvoorbeeld niet eens met de hoogte van de schade die onze expert heeft vastgesteld.  

- De kosten van uw expert zijn redelijk.  

De kosten van uw expert vinden wij in ieder geval redelijk tot het bedrag van de kosten 

van onze eigen expert. Zijn de kosten van uw expert hoger dan de kosten van onze 

eigen expert? Dan vragen wij u om uit te leggen waarom deze extra kosten in uw 

specifieke geval redelijk zijn. 

- Voordat u een eigen expert inschakelt, laat u dit ons weten. 

- Kiest u een eigen expert? Dan benoemen uw en onze expert samen een derde expert 

voordat zij de schade vaststellen. 

- Zijn uw en onze expert het niet met elkaar eens? Dan bepaalt de derde expert het 

bedrag van de schade. Dit bedrag ligt tussen het bedrag dat onze expert noemt en het 

bedrag dat uw expert noemt. Het bedrag dat de derde expert vaststelt, is bindend.  

- Wij vergoeden ook de redelijke kosten van de derde expert.  

15. Opruimingskosten  

Maakt u opruimingskosten? Deze kosten moeten het noodzakelijk gevolg van een gebeurtenis 

zijn dat onder deze verzekering verzekerd is. Het gaat om kosten die niet al in de 

schadevaststelling zijn inbegrepen. Dan vergoeden wij deze opruimingskosten. 

16. Kosten van rechtsbijstand 

Wordt u op grond van het Nederlandse recht aansprakelijk gesteld voor schade door een 

verontreiniging? Of heeft u een geschil met de overheid of een overheidsinstelling over de 

sanering hiervan? Dan heeft u recht op juridische bijstand onder de volgende voorwaarden: 

▪ Het gaat om een verontreiniging die valt onder de Milieuschadeverzekering. 

▪ Er is een beroep op de Milieuschadeverzekering gedaan binnen een jaar nadat de 

verontreiniging is ontdekt. 

▪ Ondanks de schriftelijke verklaring bedoeld in artikel 10 van deze voorwaarden, stelt de 

derde u aansprakelijk omdat: 
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- het verzekerd bedrag onvoldoende is om alle schade te vergoeden; of 

- hij zijn vordering wil baseren op aansprakelijkheid en een vergoeding volgens de 

voorwaarden van deze verzekering afwijst. 

Wij vergoeden ook: 

▪ de kosten van de experts die wij inschakelen, zoals een advocaat, deurwaarder of schade-

expert; 

▪ de kosten van getuigen in een gerechtelijke en administratieve procedure,  

de proces- en gerechtskosten en de kosten van arbitrage of een bindend advies. Dit geldt 

ook voor de kosten van de tegenpartij die u moet betalen. 

Wij vergoeden maximaal 10% van het verzekerde bedrag met een maximum van € 125.000 per 

gebeurtenis. 

Uitsluitingen 

17. Waarvoor bent u niet verzekerd? 

In de volgende gevallen bent u niet verzekerd: 

▪ De schade is uitgesloten volgens onze ‘Algemene Voorwaarden Zakelijk’.   

▪ De schade is volgens deze Productvoorwaarden uitgesloten. 

▪ Op uw polis of in een clausule(s) staat dat u voor deze schade niet verzekerd bent.  

18. Roekeloosheid of merkelijke schuld 

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door uw roekeloosheid. Of voor schade waaraan 

u in ernstige mate schuldig bent. Dit wordt ook wel ‘merkelijke schuld’ genoemd.  

Dit geldt ook als u zich niet bewust was van uw roekeloosheid of schuld.  

En ook als de schade veroorzaakt is door een (rechts)persoon die in uw opdracht of met uw 

goedkeuring de leiding heeft over uw bedrijf of over een deel daarvan. En is de schade het 

gevolg van zijn/haar roekeloosheid of merkelijke schuld? Ook dan bent u niet verzekerd. 

19. Schade door overstroming 

U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan wanneer: 

Kaden, dijken, sluizen of andere waterkeringen overstromen of bezwijken. 

20. Schade aan personen 

Veroorzaakt de verontreiniging lichamelijk letsel? Of overlijdt iemand daardoor? Dan bent u 

daarvoor niet verzekerd. En ook niet voor de schade en kosten die hieruit voortvloeien. 

21. Genetische modificatie 

U bent niet verzekerd voor schade en kosten als gevolg van genetische modificatie.  
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22. Ondergrondse tank 

U bent niet verzekerd voor schade en kosten veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit de opslag 

van stoffen in ondergrondse tanks. 

23. Bovengrondse tank 

U bent niet verzekerd voor schade die samenhangt met de opslag van stoffen in bovengrondse 

tanks. 

Uitzondering: 

Schade die samenhangt met de opslag van stoffen in bovengrondse tanks is wel verzekerd als u 

bovengrondse tanks meeverzekerd en dat op uw polis staat. In dat geval zijn morsverliezen door 

motorbrandstoffen alleen verzekerd als de tanks en afleverzuilen op een gecertificeerde 

vloeistofdichte vloer staan.  

Morsverliezen van andere vloeistoffen zijn nooit verzekerd. 

24. Gevaarlijke stoffen 

Is op een locatie meer dan 1.000 kg of liter gevaarlijke stoffen opgeslagen? Dan bent u niet 

verzekerd voor schade doordat gevaarlijke stoffen vrijkomen. 

Schade door gevaarlijke stoffen is wel verzekerd als u: 

▪ niet meer dan 1.000 kg of liter gevaarlijke stoffen heeft opgeslagen of 

▪ een grotere hoeveelheid gevaarlijke stoffen hebt meeverzekerd en dat op uw polis staat. 

25. Vaartuig/luchtvaartuig 

U bent niet verzekerd voor schade en kosten in verband met of veroorzaakt door:  

▪ het gebruik van een vaartuig of luchtvaartuig op een werklocatie, 

▪ werkzaamheden met of vanaf een vaartuig of luchtvaartuig; 

▪ zaken: 

- die zich op of in het vaartuig of luchtvaartuig bevinden; 

- die van het vaartuig of luchtvaartuig afgevallen zijn, daaruit uitgestroomd zijn of daarvan 

losgeraakt zijn. 

Dit geldt ook voor onbemande luchtvaartuigen zoals drones. 

26. Motorrijtuigen 

Is de schade ontstaan op de locatie van een ander?  

Dan bent u niet verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt door een motorrijtuig dat wordt 

gebruikt bij uw werkzaamheden op die locatie. 

Maar u bent wel verzekerd als de schade wordt veroorzaakt door:  

▪ lading op een motorrijtuig of tijdens laden of lossen van een motorrijtuig; 

▪ lading die van een motorrijtuig valt of is gevallen; 

▪ een aanhangwagen die veilig geparkeerd staat, losgekoppeld van een motorrijtuig.  
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27. Bestaande verontreiniging 

Is uw locatie bij het afsluiten van de verzekering al verontreinigd? Dan bent u niet verzekerd voor 

schade die het gevolg is van deze bestaande verontreiniging. Ook verzekeren wij geen schade 

en kosten die het gevolg zijn van verspreiding van deze bestaande verontreiniging. 

28. Onvoldoende milieuzorg 

Is de schade ontstaan door handelingen of gedragingen van een verantwoordelijke persoon 

waarbij deze persoon onvoldoende milieuzorg heeft betracht? Dan bent u niet verzekerd. Kunt u 

aantonen dat de schade ook zou zijn ontstaan als wel volgens de milieuregels zou zijn gewerkt? 

Dan bent u wel verzekerd. 

Er is sprake van onvoldoende milieuzorg als wordt gehandeld: 

▪ in strijd met de milieuvergunning; 

▪ in strijd met een algemene maatregel van bestuur die voor uw bedrijf geldt; 

▪ in geval van werkzaamheden bij derden en in strijd is met de toepasselijke proces- en 

productcertificatie op grond van de Wet milieubeheer.  

29. Overtreding van overheidsvoorschriften 

Is schade ontstaan doordat een verantwoordelijke persoon iets heeft gedaan of nagelaten wat 

bewust in strijd is met een voorschrift en/of regeling van de overheid. En was dit in opdracht of 

met instemming van u of een andere verzekerde? Dan bent u niet verzekerd. Dit geldt ook als de 

overheid bij een overtreding van voorschriften en/of regelingen: 

▪ niet (tijdig) sancties oplegt of laat opleggen; 

▪ niet of onvoldoende controleert of laat controleren of de vastgestelde regelingen worden 

nageleefd; 

▪ gedoogvoorwaarden vaststelt of laat vaststellen. 

30. Verontreinigde grond 

Levert of verwerkt u grond die niet voldoet aan het Bouwstoffenbesluit Bodem- en 

Oppervlaktewaterbescherming, bijlage II? Dan bent u niet verzekerd voor schade die daaruit 

voortvloeit. 

31. Verhuurder/huurder 

Wij vergoeden geen schade en kosten veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit activiteiten van 

de verhuurder, een huurder of een medehuurder van een eigen locatie of van een werklocatie, 

als deze (rechts)personen derden zijn. 

32. Luchtverontreiniging 

Luchtverontreiniging is niet verzekerd. 

33. Asbest 

Heeft u asbest op andere plaatsen dan daken en gevels? En is daardoor de bodem en 

oppervlaktewater verontreinigt? Dan zijn de kosten voor het opruimen en afvoeren van het 
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vrijgekomen asbest verzekerd tot maximaal € 500.000 per gebeurtenis binnen de grenzen van 

het verzekerde bedrag.  

Heeft u asbesthoudende dak- of gevelplaten? Dan is de schade die daardoor ontstaat, niet 

verzekerd. Ook het opruimen, verwijderen en afvoeren van asbest uit dak- en gevelplaten is niet 

verzekerd. 

Uitzondering:  

schade door verontreiniging met asbest afkomstig van dak- en gevelplaten is wel verzekerd als u 

deze apart heeft meeverzekerd en dat op uw polis staat. Naast verontreiniging van de bodem en 

het oppervlaktewater is dan ook verontreiniging van gebouwen en objecten die zich op de bodem 

bevinden verzekerd tot maximaal € 500.000 per gebeurtenis binnen de grenzen van het 

verzekerde bedrag.  

Hoe vergoeden wij de schade? 

34. Hoe en wanneer betalen wij de schadevergoeding uit? 

Wij betalen de schadevergoeding in één keer uit in geld. 

Wij doen ons best om de schade zo snel mogelijk te betalen. Zodra wij alle gegevens hebben die 

wij nodig hebben om te kunnen bepalen of er recht is op schadevergoeding en hoe hoog, betalen 

wij binnen 4 weken uit. Pas na die 4 weken mag u ons zo nodig in gebreke stellen. En alleen als 

u recht heeft op een schadevergoeding. 

35. Hoe betalen wij aan derden uit? 

Heeft niet u, maar een andere (rechts)persoon recht op een schadevergoeding? Dan kunnen we 

deze persoon rechtstreeks betalen en mogen we een schikking treffen. 

36. Wettelijke rente 

Wordt er wettelijke rente over een schadevergoeding gerekend, dan vergoeden wij deze. 

37. Heeft u een eigen risico?  

Met eigen risico bedoelen wij het bedrag dat voor uw eigen rekening blijft. U heeft geen eigen 

risico.  

Schadebehandeling 

38. Wat doet u bij schade? 

Wij verwachten dat u er alles aan doet om schade te voorkomen. Heeft u toch schade? Dan 

moet u zich in elk geval houden aan de afspraken die staan genoemd in artikel 25 van de 

Algemene Voorwaarden Zakelijk. Daarnaast geldt het volgende als u schade heeft: 

▪ u moet de schade kunnen aantonen. Bewaar beschadigde zaken zodat wij deze eventueel 

kunnen opvragen of kunnen laten onderzoeken; 
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▪ u meldt ons direct als de gestolen, vermiste, verduisterde zaken weer terug zijn; 

▪ u moet de schade in ieder geval melden binnen 3 jaar nadat u bekend bent geworden met 

de schade. Na deze 3 jaar heeft u geen recht meer op vergoeding.  

Doet u niet wat wij u vragen? En kunnen wij daardoor de schade niet goed vaststellen? Of wordt 

de schade daardoor groter? Dan vergoeden wij de schade niet of wij vergoeden minder. 

39. Hoe stellen wij de schade vast? 

▪ Wij stellen in overleg met u de schade vast.  

▪ Of onze expert doet dit. 

▪ Of onze expert doet dit samen met een expert van u.  

▪ Of een derde expert doet dit. 

Meer informatie hierover kunt u lezen in artikel 14 van deze Productvoorwaarden. 

40. Heeft u schade nadat uw verzekering is beëindigd? 

Is er een verontreiniging of schade kort nadat uw verzekering is beëindigd? Dan kunt u nog 

steeds recht hebben op een schadevergoeding. Er moet dan aan de volgende voorwaarden zijn 

voldaan: 

▪ U ontdekt de verontreiniging of schade binnen 1 jaar na het einde van de verzekering. 

▪ De verontreiniging of schade is veroorzaakt toen u nog verzekerd was. 

Belangrijke wijzigingen 

Wijzigingen die van belang zijn voor deze verzekering moet u zo snel mogelijk aan ons 

doorgeven. U doet dit zodra u van een verandering op de hoogte bent. Dat doet u uiterlijk binnen 

30 dagen.  

Zo zorgt u ervoor dat u goed verzekerd bent en blijft. Hieronder leest u welke wijzigingen u in 

ieder geval moet melden en wat dit voor de dekking betekent. 

41. Welke wijzigingen moet u aan ons doorgeven? 

Belangrijke wijzigingen meldt u via uw adviseur aan ons. 

U leest in de Algemene Voorwaarden welke wijzigingen u moet doorgeven. 

Verder geeft u in ieder geval aan ons door als:  

▪ de verzekerde bedrijfsactiviteiten, de bedrijfsnaam en /of het adres veranderen; 

▪ er andere zaken en/of diensten geleverd en/of behandeld worden dan op uw polis staat; 

▪ het bedrijf wordt verkocht; 

▪ de verzekeringnemer overlijdt. 

 

Wij laten u dan weten of: 

▪ wij de verzekering ongewijzigd voortzetten; of  

▪ onder welke voorwaarden en/of tegen welke premie wij de verzekering voortzetten; of 
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▪ wij de verzekering stoppen.  

42. Meldt u een wijziging niet of niet op tijd? 

Dan leest u in de Algemene Voorwaarden welke gevolgen dit kan hebben.  

43. Wat gebeurt bij verkoop van het bedrijf of overlijden van de verzekeringnemer? 

Heeft u het bedrijf verkocht? Dan is het bedrijf nog 30 dagen verzekerd voor de nieuwe eigenaar. 

Verzekert de nieuwe eigenaar zich elders? Dan stoppen wij de verzekering onmiddellijk. 

Na 30 dagen zetten wij de verzekering namens de nieuwe eigenaar alleen voort als wij met de 

nieuwe eigenaar tot een akkoord zijn gekomen. 

Is de verzekeringnemer overleden? Dan loopt de verzekering nog 2 maanden door, tenzij het 

milieurisico al elders is verzekerd door de nieuwe eigenaar. Dan stoppen wij de verzekering 

onmiddellijk. 

Let op: is de verzekeringnemer en het bedrijf een eenmanszaak? Dan stopt de verzekering 

zonder opzegging op de dag na overlijden van de verzekeringnemer.  

Premie 

44. Hoe actualiseren wij uw premie?  

We vinden het belangrijk dat de premie van uw verzekering goed is bepaald. Daarom kunnen wij 

u 1 keer per jaar om een aantal gegevens van uw bedrijf vragen. U levert deze gegevens binnen 

de daarvoor gestelde termijn aan. Ook mogen wij deze gegevens controleren als wij denken dat 

dat noodzakelijk is. 

Nadat wij de gegevens over uw bedrijf beoordeeld hebben: 

▪ wijzigen wij de premie niet; of 

▪ passen wij de premie van uw verzekering aan. De nieuwe premie geldt dan vanaf de 

eerstvolgende verlengingsdatum van uw verzekering.  

 

Wat gebeurt er als u niet reageert?  

Stuurt u ons niet de gegevens over uw bedrijf waarnaar wij u vroegen? Dan kunnen wij uw 

premie met 30% vanaf de volgende verlengingsdatum van uw verzekering verhogen. Deze 

verhoging geldt tot het moment waarop wij alsnog de actuele gegevens ontvangen. Daarna 

passen wij de premie van uw verzekering aan zodat u een premie betaalt die past bij de 

gegevens die u heeft aangeleverd.  
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Hoe werkt het als wij schade willen verhalen? 

45. Wat zijn onze rechten bij het verhalen van de schade? 

Hebben wij aan u of een andere verzekerde een schade betaald? Dan mogen wij dit 

schadebedrag verhalen op de persoon die de schade heeft veroorzaakt. 

Wij mogen de schade niet verhalen op de volgende (rechts)personen: 

▪ u of een andere verzekerde; 

▪ de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van u of een andere 

verzekerde, behalve als er sprake is van een scheiding van tafel en bed; 

▪ de bloedverwanten in de rechte lijn van u of een andere verzekerde; 

▪ een werkgever of werknemer van u of een andere verzekerde; 

▪ iemand die bij dezelfde werkgever als u of een andere verzekerde in dienst is. 

 

Let op: wij mogen de schade wél verhalen op deze personen als blijkt dat u of de andere 

verzekerde na vergoeding van de schade geen recht op een uitkering had gehad. 

46. Wat verwachten wij daarbij van u? 

Willen wij de schade verhalen op de veroorzaker van de schade? Dan zijn u en de andere 

verzekerden verplicht om hieraan mee te werken. 

Begrippen 

1. Bereddingskosten 

Kosten die u moet maken om schade te voorkomen of te beperken als er acuut plotselinge en 

directe schade dreigt te ontstaan. En de schade die ontstaat aan de zaken die u daarbij gebruikt.  

2. Bovengrondse tank 

Stationaire of mobiele opslagvoorziening voor vloeistof, met een inhoud van ten minste 300 liter, 

die geheel bovengronds is geplaatst. 

Emballage, mestbassins en silo’s worden niet beschouwd als bovengrondse tanks. 

3. Brand 

Een vuur buiten een haard, dat: 

▪ veroorzaakt is door verbranding; en 

▪ met vlammen gepaard gaat; en 

▪ in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. 

Onder brand valt onder andere niet: 

▪ zengen, schroeien, smelten, verkolen of broeien; en 
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▪ het doorbranden van elektrische apparaten en motoren; en 

▪ het oververhitten, doorbranden of doorbreken van ovens en ketels. 

4. Blikseminslag 

Blikseminslag, onder-/overspanning en inductie door bliksemactiviteiten.  

5. Derde(n) 

Iedereen behalve de verzekerde(n). 

6. Eigen gebrek 

Een slechte eigenschap van de zaak zelf die niet is veroorzaakt door een gebeurtenis van 

buitenaf en die niet het gevolg is van slecht of achterstallig onderhoud of van slijtage. 

Bijvoorbeeld: fouten of defecten van het gebruikte materiaal of een ontwerp- of constructiefout. 

7. Emballage 

Verpakking van vloeistoffen en vaste stoffen, die deze stoffen direct omsluiten, zoals zakken, 

flessen, blikken, emmers, jerrycans, vaten en IBC’s (Intermediate Bulk Containers). 

Niet als emballage worden beschouwd: 

▪ bovengrondse tanks; 

▪ ondergrondse tanks; 

▪ mestbassins; 

▪ silo’s. 

8. Emissie(s) 

Het onvoorzien vrijkomen van gassen, vloeistoffen en/of fijn verdeelde vaste stoffen. Een serie 

van emissies die met elkaar samenhangen of uit elkaar voortvloeien wordt als één emissie 

beschouwd. 

Het vrijkomen van asbest(vezels) als gevolg van het verouderen, verweren of afslijten van asbest 

daken, beschouwen wij niet als emissie, omdat er geen sprake is van ‘onvoorzien’. 

9. Gebeurtenis 

Een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade 

ontstaat. De gebeurtenis moet onvoorzien plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering. 

10. Gevaarlijke stoffen 

Stoffen die al in kleine hoeveelheden gevaar, schade of ernstige hinder veroorzaken voor mens, 

dier en/of milieu, en die zijn te beschouwen als ADR-stoffen of als CMR-stoffen. Ook stoffen die 

de bodem kunnen bedreigen volgens het stoffenschema van de Nederlandse Richtlijn 

Bodembescherming, zoals mest en slachtafval. 
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ADR-stoffen zijn stoffen: 

▪ die voorkomen in het classificatie-overzicht gevaarlijke stoffen van het ADR (Accord 

européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), en 

▪ waarvan de verpakking voorzien moet zijn van een gevaarsetiket waarop de 

gevaarseigenschap is aangegeven. 

 

CMR-stoffen zijn:  

stoffen die voorkomen op de lijst CMR-stoffen (carcinogene, mutagene en reproductietoxische 

stoffen) die tweemaal per jaar wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 

11. Herbouwwaarde 

De kosten die nodig zijn om uw eenzelfde gebouw te herbouwen op dezelfde plaats, met 

eenzelfde bestemming, van dezelfde grootte en met dezelfde soort en type materialen en met 

dezelfde soort dakbedekking. 

12. Herstelkosten 

De kosten van het herstel van uw beschadigd gebouw. Bij herstelkosten gaan we uit van de staat 

van het gebouw voor de schade (zelfde soort, type en kwaliteit).   

13. Motorrijtuig 

Alle (motorrij)voertuigen zoals omschreven in artikel 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 

Motorrijtuigen (W.A.M.).  

14. Milieuzorg 

Bestaande voorschriften en regelingen, richtlijnen of vergunningen die betrekking hebben op de 

zorg voor het milieu, zoals hierna genoemd: 

▪ de bestaande milieuvergunning; 

▪ het geldende Activiteitenbesluit; 

▪ een geldende Algemene Maatregel van Bestuur; 

▪ de toepasselijke proces- en productcertificatie op grond van de Wet milieubeheer bij 

werkzaamheden op een werklocatie; en 

▪ andere van overheidswege vastgestelde voorschriften, zoals wetten, besluiten, richtlijnen en 

voorwaarden. 

15. Morsverliezen 

Motorbrandstof die lekt tijdens het tanken door een voertuig aan de pomp, tijdens het vullen van 

de tank door de leverancier of door lekkages in de pomp. 

16. Opruimingskosten 

De kosten van het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van verzekerde zaken 

en/of onderdelen daarvan. 
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17. Ondergrondse tank 

Van staal of kunststof vervaardigde opslagvoorziening voor vloeistof, die geheel of gedeeltelijk in 

de bodem is gelegen of met grond is omgeven. 

18. Onderzoek 

Het verrichten van onderzoek naar de mate van verontreiniging. 

19. Ontploffing  

Een plotselinge explosieve reactie van gassen, dampen, vloeibare en/of vaste stoffen. 

▪ Is de ontploffing ontstaan buiten een vat?  

Dan moet die het directe gevolg zijn van een scheikundige reactie. 

▪ Is de ontploffing ontstaan binnen een vat (al dan niet gesloten)? 

Dan moet er een opening in de wand van het vat zijn ontstaan door de druk van de gassen 

of dampen in het vat en door die opening is de druk binnen en buiten het vat plotseling aan 

elkaar gelijk geworden. 

Het maakt niet uit hoe de gassen of dampen zijn ontstaan. En ook niet of deze al vóór de 

ontploffing aanwezig waren of juist niet. 

20. Saneringskosten 

De kosten van: 

▪ het reinigen, zuiveren, afgraven, wegruimen, afvoeren, storten, opslaan, vernietigen en/of 

vervangen van grond, grond- en/of oppervlaktewater om een verontreiniging ongedaan te 

maken; 

▪ het isoleren van een verontreiniging; 

Ook alle andere kosten die nodig zijn om de sanering uit te voeren, bijvoorbeeld de kosten van 

hulpconstructies. 

Onder sanering valt niet de herinrichting van het terrein. 

 

21. Schade aan zaken 

▪ Beschadiging, de fysieke aantasting van een zaak, waarbij de vorm en/of structuur hiervan 

een blijvende verandering ondergaat. 

▪ Vervuiling, vernietiging of vermissing van een zaak. 

22. Silo 

Stationaire opslagvoorziening voor vaste stof, zoals kunstmest, veevoer en graan, die geheel 

bovengronds is geplaatst. Emballage, kuilen en sleufsilo’s worden niet beschouwd als silo’s. 

23. Storm 

Een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde. Dat is windkracht 7 of hoger op de 

schaal van beaufort. 
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24. Vandalisme 

Het opzettelijk en onrechtmatig vernietigen, beschadigen, bekladden, onbruikbaar maken of 

wegmaken van eigendom van een ander.  

25. Verantwoordelijke persoon 

Hieronder worden bij een rechtspersoon de volgende personen verstaan: 

▪ verzekeringnemer; 

▪ (een lid van) het bestuur, de directie of bedrijfsleiding; 

▪ een functionaris in de organisatie die verantwoordelijk is voor de naleving van milieuregels. 

26. Verkoopwaarde 

Het bedrag dat de hoogste bieder zou betalen voor het verzekerde gebouw zonder grond. 

 
27. Verontreiniging 

De aanwezigheid van: 

▪ een verontreinigende stof op of in de grond, en/of  

▪ een verontreinigende stof in het grond- en/of oppervlaktewater 

in een zodanige concentratie dat de toepasselijke overheidsnorm wordt overschreden. Het gaat 

om de overheidsnorm die geldt op het moment dat de verontreiniging wordt ontdekt. 

28. Verzekeringsjaar 

De periode van één jaar vanaf de ingangsdatum tot de volgende verlengingsdatum. Of de 

einddatum, als de verzekering wordt beëindigd. 

29. Voorschriften en regelingen  

Alle regelingen zoals wetten, algemeen verbindende voorschriften, richtlijnen, 

vergunningsvoorwaarden, besluiten, beleidsregels en subsidievoorwaarden die de overheid en/of 

overheidsinstellingen heeft vastgesteld. 

30. Werklocatie/werkzaamheden bij derden 

De werklocatie is een locatie van derden, gelegen binnen Nederland, waar u of een andere 

verzekerde werkzaamheden verricht binnen de in de polis vermelde bedrijfsactiviteit. 


