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Algemene Voorwaarden Verzekering 
Strandaccommodaties 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Verzekeraars
Verzekeraars zijn diegenen, die zich hebben gebonden zelf, of als 
gevolmachtigd agent van één of meer verzekeringsmaatschappijen 
voor rekening en risico van deze maatschappijen, de in de polis 
omschreven risico’s te dragen, ieder voor het door of namens hem 
getekend aandeel.

Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en als 
zodanig in de polis is vermeld.

Verzekerden
Verzekerden zijn verzekeringnemer en de verzekerden als in de polis 
genoemd en/of die het anders geheel of ten dele aangaat, met of 
zonder lastgeving.

Brutowinst
De opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten, verminderd met de variabele 
kosten. Dit is gelijk aan de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst 
respectievelijk verminderd met het netto verlies.

Schadevergoedingstermijn
Vangt aan op de dag dat de bedrijfsschade ontstaat en eindigt 
wanneer de bedrijfsactiviteiten niet meer worden beïnvloed 
door de schadeveroorzakende gebeurtenis/gevaar, of indien dat 
eerder is na verloop van de in de polis genoemde maximum 
schadevergoedingstermijn, ongeacht de vervaldag van de polis.

Artikel 2 Onzekerheidsbepaling

Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders 
zijn overeengekomen, aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld 
in artikel 7:925 BW, indien en voorzover de schade op vergoeding 
waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis 
waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering 
onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade was ontstaan dan wel 
naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.

Artikel 3 Verzekerde zaken

Deze verzekering dekt de in het polisblad genoemde strand-
accommodatie met alle aan- en toebehoren, zoals windschermen en 
vlonders, inventaris/ inboedel, gereedschappen voor eigen gebruik en 
zich bevindende in de directe omgeving van het verzekerde paviljoen, 
consumptiegoederen, stoelen etc.
Van derden gehuurde of geleende zaken, mits niet elders verzekerd, 
zijn verzekerd tot een maximum van EUR 2.500,- per gebeurtenis.

Mutaties in de verzekerde sommen, zowel wegens nieuw verworven 
zaken als wegens wijziging in de al verzekerde zaken, worden door 
verzekeraars automatisch gedekt gehouden. Verzekerde verplicht zich 
echter steeds binnen 2 maanden opgave van mutaties in de verzekerde 
sommen te doen.

Artikel 4 Verzekerde som

De in de polis genoemde verzekerde som geldt tevens als de door 
partijen vastgestelde waarde.
Indien de zaken vooraf door deskundigen zijn getaxeerd dan geldt die 
taxatie als de werkelijke waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis, 
behoudens in geval van bedrog.

Artikel 5 Verzekeringsgebied / Locatie(s)

5.1 Tijdelijk verblijf op het strand en winterberging 
Deze verzekering geschiedt voor het verblijf op de Nederlandse 
stranden van 1 februari tot 1 november van elk jaar en tijdens (winter) 
berging/opslag van 1 november of zoveel eerder als het strand 
wordt verlaten tot 1 februari of zoveel later als naar het strand wordt 
gegaan. 

5.2 Permanent verblijf op het strand
Indien een paviljoen ook in de winterperiode van 1 november tot 1 
februari op het strand verblijft, dient verzekerde in geval van schade 
aan te tonen, dat hiervoor door de bevoegde instantie vergunning is 
verleend. Er is in de winterperiode geen dekking wanneer dit niet kan 
worden aangetoond.

Artikel 6 Omvang van de dekking

A. Zaakschade
Verzekerd wordt tegen schade aan of verlies van de op het polisblad 
genoemde verzekerde zaken die is veroorzaakt door een gevaar/
gebeurtenis waartegen is verzekerd, ongeacht of deze gevaren/
gebeurtenissen zijn veroorzaakt door de aard of een gebrek van de 
verzekerde zaken.
Schade aan of verlies van de verzekerde zaken ongeacht door welke 
oorzaak -behoudens de in artikel 9 genoemde uitsluitingen- is gedekt 
als die oorzaak het directe gevolg is van een verzekerd gevaar/
gebeurtenis, onverschillig waar dit heeft plaats gevonden.

B. Bedrijfsschade
Indien op het polisvoorblad een afzonderlijk bedrag voor 
bedrijfsschade staat vermeld, dekt deze verzekering de vermindering 
van de brutowinst -onder aftrek van de eventuele besparingen- van het 
op het polisblad omschreven bedrijf van verzekerde, die gedurende 
de schadevergoedingstermijn is opgetreden als gevolg van schade 
aan of verlies van de onder lid A bedoelde zaken tijdens de duur van 
deze verzekering ontstaan, veroorzaakt door een gevaar/gebeurtenis 
waartegen is verzekerd, ongeacht of deze gevaren/gebeurtenissen zijn 
veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaken. 
Bedrijfsschade als gevolg van schade aan of verlies van de onder lid A 
bedoelde zaken ongeacht door welke oorzaak -behoudens de in artikel 
9 genoemde uitsluitingen- is gedekt als die oorzaak het directe gevolg 
is van een verzekerd gevaar/gebeurtenis, onverschillig waar dit heeft 
plaats gevonden.

Artikel 7 Dekkingsvormen en verzekerde gevaren/
 gebeurtenissen

Verzekerd is de dekkingsvorm als op het polisblad vermeld.

Uitgebreid artikel 7.1
All Risks artikel 7.2

7.1 Uitgebreid 

7.1.1 Brand
Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand 
vuur buiten een haard dat in staat is zich uit eigen kracht voort te 
planten. 

Derhalve is onder andere geen brand:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

7.1.2 Ontploffing
Onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige 
krachtsuiting van gassen of dampen, met inachtneming van het 
volgende.
Voor de vaststelling of sprake is van een ontploffing dient het volgende 
onderscheid te worden gemaakt.

7.1.2.1 Binnen een vat
Binnen een - al dan niet gesloten - vat dient een opening in de wand 
van het vat te zijn ontstaan door de druk van de zich daarin bevindende 
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gassen of dampen en door die opening de druk binnen en buiten het 
vat plotseling aan elkaar gelijk zijn geworden. 

Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn respectievelijk of die al dan 
niet voor de ontploffing aanwezig waren, is niet relevant.

7.1.2.2 Buiten een vat 
Buiten een vat moet die krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn 
van een scheikundige reactie.

7.1.2.3 Onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.

7.1.3 Lucht- en ruimtevaartuigen
Het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of 
vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, 
daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, 
ontploffingsmiddel of ander voorwerp.

7.1.4 Blikseminslag
Schade aan elektrische en elektronische apparatuur door 
overspanning/inductie dan wel bedrijfsschade als gevolg daarvan 
is slechts verzekerd indien sporen van blikseminslag in of aan het 
object waarin deze zaken aanwezig zijn, worden aangetroffen. 

7.1.5 Overspanning/inductie
Door bliksemontlading anders dan begrepen onder artikel 7.1.4.

7.1.6 Storm
Een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde.

Als de windsnelheid zich afwisselend boven en onder de 14 meter 
per seconde beweegt dan wordt -voor de vaststelling van het aantal 
malen dat het eigen risico van toepassing is- de periode vanaf het 
moment dat de windsnelheid voor het eerst 14 meter per seconde is 
tot het begin van een periode van ten minste 24 achtereenvolgende 
uren waarbinnen de windsnelheid 10 meter per seconde of minder 
is geweest, als één gebeurtenis beschouwd.

7.1.7 Luchtdruk
Als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht- of 
ruimtevaartuigen of het doorbreken van de geluidsbarrière.

7.1.8 Water, stoom, neerslag, blusmiddel

7.1.8.1 Water, stoom of blusmiddel gestroomd of overgelopen 
uit binnen of buiten het gebouw gelegen leidingen of daarop 
aangesloten toestellen respectievelijk installaties van waterleiding, 
centrale verwarming en sprinklers e.d. als gevolg van het springen 
door vorst, breuk, verstopping of een ander plotseling optredend 
defect.

Tevens worden vergoed de kosten van:

-  het opsporen van de breuk of defect aan de leiding en het daar 
mee verband houdende herstelwerk aan muren, vloeren en an- 
dere onderdelen van het gebouw;

- het herstel van de beschadigde leidingen, installaties en  
toestellen bij springen door vorst;

althans voor zover deze kosten voor rekening van verzekerde komen 
en die kosten niet op een andere polis gedekt zijn of gedekt zouden 
zijn als de dekking die dit artikel verleent niet zou bestaan.

7.1.8.2 Regen of smeltwater onvoorzien het gebouw binnengekomen, 
mits niet binnengekomen door openstaande ramen, deuren of 
luiken.
Niet gedekt zijn de reparatiekosten van daken, dakgoten en 
regenwaterafvoerpijpen.

7.1.8.3 Hagel of sneeuw, mits niet binnengekomen door openstaande 
ramen, deuren of luiken.
Niet gedekt zijn de reparatiekosten van daken, dakgoten en 
regenwaterafvoerpijpen.

7.1.8.4 Water en de overige inhoud van aquaria door breuk of 
defect daarvan. Ook worden de kosten van herstel van de aquaria 
en de inrichting daarvan vergoed. 

7.1.8.5 Schade door vochtdoorlating van muren, constructiefouten 
of slecht onderhoud van het gebouw is uitgesloten. 

7.1.9 Diefstal
Diefstal van tot het verzekerde gebouw behorende materialen, 
evenals de beschadiging van dat gebouw als gevolg daarvan en de 
daaruit voortvloeiende bedrijfsschade, dit laatste ongeacht of het 
gebouw verzekerd is.
Diefstal van gehele containers en hun inhoud is gedekt indien deze 
zich bevonden achter een afgesloten hekwerk.

7.1.10 Inbraak
Inbraak, diefstal of poging daartoe, waarbij de dader het gebouw, 
waarin zich de verzekerde zaken bevinden, is binnengedrongen 
of getracht heeft binnen te dringen, door middel van braak 
van buitenaf aan bedoeld gebouw of een daarmee binnenshuis 
gemeenschap hebbend gebouw, alsmede de daaruit voortvloeiende 
bedrijfsschade.
Diefstal uit containers is uitsluitend gedekt na braak aan de 
container. 

7.1.11 Vandalisme
Nadat de dader het gebouw wederrechtelijk binnengedrongen is. 
Deze dekking geldt niet voor gebouwen of gedeelten van gebouwen 
die buiten gebruik zijn gesteld. 

7.1.12 Afpersing en/of beroving
Mits vergezeld van geweld of bedreiging.

7.1.13 Geld en geldswaardig papier 
Deze verzekering dekt mede aantoonbaar verlies door een gedekt 
gevaar/gebeurtenis van geld en geldswaardig papier (waaronder 
begrepen cheques, betaalkaarten, betaalpassen, chipkaarten e.d.), 
voor zover eigendom van verzekerde en zich bevindende in de op 
het polisblad vermelde gebouwen, tot maximaal EUR 1.000,- per 
gebeurtenis.
Deze zaken zijn op de nabij bij verzekerde in gebruik zijnde 
terreinen (w.o. terrassen) alleen verzekerd tegen afpersing en 
beroving.

7.1.14 Glasbreuk
Het glas zelf, met uitzondering van spiegels en wandversieringen, 
is uitgesloten.

7.1.15 Aanrijding, aanvaring en als gevolg daarvan afgevallen 
of uitgestroomde lading
Niet gedekt is schade aan of verlies van het voer-, vaartuig 
respectievelijk de lading die de schade veroorzaakt noch de 
bedrijfsschade die daarvan het gevolg is. 

7.1.16 Olie en andere vloeistoffen
Gestroomd of gelekt uit vast opgestelde verwarming- of 
kookinstallaties of de daarbij behorende leidingen en tanks als 
gevolg van breuk, verstopping of een ander plotseling optredend 
defect.

7.1.17 Rook en roet
Plotseling uitgestoten door een op een afvoerkanaal aangesloten 
verwarming- of kookinstallatie.

7.1.18 Storing in of uitval van koel- en diepvriesinstallaties
Deze dekking geldt alleen voor het verlies van de  gekoelde/
bevroren producten, niets uitgezonderd.

7.1.19 Het omvallen van kranen, hoogwerkers, -heistellingen, 
windmolens, antennes, bomen, vlaggen-, licht- en zendmasten, 
en/of het losraken van delen daarvan
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Indien de hierboven genoemde zaken zijn verzekerd, is niet gedekt 
schade aan of verlies van deze zaken noch de bedrijfsschade die 
daarvan het gevolg is tenzij deze schade is veroorzaakt door een 
ander verzekerd gevaar/gebeurtenis. 

7.1.20 Kappen en/of snoeien van bomen

7.1.21 Bijtende stoffen
Voor zover niet ontstaan als gevolg van reiniging, reparatie, 
vernieuwing of productiefouten.

7.1.22 Werkstaking
Het door een aantal werknemers in een onderneming, 
gemeenschappelijk niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van het 
legitiem opgedragen werk.

7.1.23 Relletjes of opstootjes
Incidentele collectieve geweldsmanifestaties.

7.1.24 Meteorieten

7.1.25 Aardverschuiving

7.1.26 Paarden en vee

7.1.27 Transportrisico’s
Tijdens transport op het strand en vervoer van en naar de berging/
opslag wordt ook verzekerd tegen de gevaren als omschreven in 
artikel 7.2, inclusief het direct aan het transport voorafgaande 
respectievelijk direct op het transport volgende monteren, 
demonteren en repareren van de accommodatie.
Het vervoer kan geschieden per onverschillig welke 
vervoersgelegenheid. Het vervoer, laden, lossen e.d. door middel 
van kranen, bokken, vorkheftrucks en/of andere soortgelijke 
werktuigen is nadrukkelijk meeverzekerd.

7.1.28 Onbereikbaarheid, storing nutsvoorzieningen
Ongeacht of er sprake is van schade aan de verzekerde zaken is 
bedrijfsschade ook verzekerd indien veroorzaakt door:

7.1.28.1 Het onbereikbaar zijn van het gevaarsobject als gevolg 
van schade aan of verlies van naburige zaken door een verzekerd 
gevaar/gebeurtenis.

7.1.28.2 Het onbereikbaar zijn van het gevaarsobject als gevolg 
van het, op last van politie, overheid of andere erkende autoriteit, 
afzetten of afsluiten van het strand of een gedeelte van het strand, 
maar niet als afsluiting plaatsvindt in verband met weersinvloeden. 
De maximale schadevergoedingstermijn bij schade door dit gevaar 
bedraagt 14 aaneengesloten dagen  ingaande op het moment van 
afsluiting. Geen vergoeding wordt verleend indien de afsluiting 
korter dan 48 uur heeft geduurd. 

7.1.28.3 Een storing in de levering van elektriciteit, gas of water als 
gevolg van schade aan of verlies van:
- het elektriciteit productie- of distributiebedrijf, waar-onder 

begrepen onderstations, schakelstations en transformator-
huizen;

-  voedings-, compressor-, meet-, regel-, meng-, afgifte- of 
reduceerstations in gebruik bij het gasproductie- of een 
gasdistribu tiebedrijf respectievelijk aan de leidingen, afsluiters, 
reduceerkasten tussen de hiervoor genoemde stations en het 
bedrijf van verzekerde;

- het waterleidingbedrijf, waaronder begrepen pompstations en 
tussenstations;

door een verzekerd gevaar/gebeurtenis, mits de bedrijfsstagnatie 
langer dan zes uur achtereen duurt. 

Uitgesloten is bedrijfsschade indien de storing het gevolg is van 
schade aan of verlies van pijpen, leidingen, hoogspanningsmasten 
en kabels met alle aan- en toebehoren die zich bevinden tussen 
het leverende nutsbedrijf en de in het polisblad genoemde 
accommodatie.

7.2 All Risks

7.2.1 De gevaren als omschreven in de artikelen 7.1, waarbij de 
in artikel 3 vermelde limiet (zaken van derden) wordt gesteld 
op EUR 5.000,- en de in artikel 7.1.13 vermelde limiet (geld en 
geldswaardig papier) wordt gesteld op EUR 2.000,-. 

7.2.2 Zeewater
Overstroming of onderstroming door het opstuwen van zeewater 
door storm of andere meteorologische invloeden, en door aard- of 
zeebeving waardoor de verzekerde zaken worden beschadigd, dan 
wel verloren gaan. 
De uitsluitingen van schade door aardbeving in artikel 9.3 en 
van overstroming in artikel 9.4 zijn hier uitdrukkelijk niet op van 
toepassing. 

7.2.3 Breken van ruiten
Het breken van ruiten in ramen en deuren in buitengevels, 
windschermen e.d.
Niet gedekt is breuk door eigen gebrek van glas in lood en 
draadglas. 

7.2.4 Andere van buitenkomende onheilen
Alle (andere) van buitenkomende onheilen echter met uitsluiting 
van schade of verlies door diefstal of vermissing zonder inbraak, 
zoals omschreven in artikel 7.2.10.
Schade of verlies door diefstal of vermissing zonder inbraak is 
wel verzekerd indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat 
die een gevolg is van of heeft plaats gevonden bij gelegenheid van 
een ander gevaar/gebeurtenis waartegen deze verzekering dekking 
geeft.

Artikel 8  Vergoeding boven het verzekerde bedrag

Verzekeraars vergoeden boven het verzekerde bedrag voor zover 
ontstaan als gevolg van of in verband met een schade veroorzaakt 
door een bij de toepasselijke dekkingsvorm verzekerde gevaar/
gebeurtenis: 

8.1 Bereddingskosten
De kosten van maatregelen die door of vanwege verzekeringsnemer 
of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden 
zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van gedekte schade af 
te wenden of om die schade te beperken, alsmede de schade aan 
zaken die daarbij worden ingezet. Aan deze verzekering kunnen 
geen rechten worden ontleend indien de verzekeringnemer of de 
verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming 
of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 BW 
en voorzover hij daardoor de belangen van verzekeraars heeft 
benadeeld;

8.2 Opruimingskosten
Indien na een gebeurtenis verzekerde op grond van de wet of 
overeenkomst verplicht is tot opruiming van een verzekerde zaak, 
respectievelijk het nodig oordeelt de verzekerde zaak op te ruimen, 
komen die kosten ten laste van verzekeraars, ook dan, wanneer 
zij tezamen met de overige schade de verzekerde som mochten 
overtreffen, met dien verstande, dat de aansprakelijkheid van 
verzekeraars voor die kosten beperkt is tot hoogstens een bedrag 
gelijk aan de verzekerde som;

8.3 Extra kosten die verzekerde krachtens wettelijk voorschrift of 
op last van de overheid moet maken, tot maximaal EUR 25.000;

8.4 De kosten van vervoer en opslag van de verzekerde 
zaken als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de 
accommodatie;
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8.5 Extra kosten bedrijfsschade
De extra kosten worden vergoed tot maximaal het bedrag 
van de vermindering van de bedrijfsschade dat binnen de 
schadevergoedingstermijn met de extra kosten is bereikt;

8.6 De extra kosten die met instemming van de (expert van) 
verzekeraars zijn gemaakt, worden volledig vergoed;

Artikel 9 Uitsluitingen

9.1 Atoomkernreacties, (Bio-)chemische wapens 
Van de verzekering is uitgesloten zaak-  respectievelijk 
bedrijfsschade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende 
uit:

a Atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.
Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie 
waarbij energie vrij komt zoals kernfusie, kernsplitsing, 
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, medische of 
wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een 
vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich 
ontdoen van radioactieve stoffen door de overheid moet zijn 
afgegeven.

 Voorzover 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” wordt verstaan een kerninstallatie in de 
zin van de bedoelde wet.

b Een chemisch, biologisch, (bio-)chemisch of elektromagnetisch 
wapen.

9.2 Molest
Van de verzekering is uitgesloten zaak-  respectievelijk 
bedrijfsschade veroorzaakt door of als gevolg van:

- gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere daarmee 
vergelijkbare partijen elkaar, of de één de ander, met militaire 
machtmiddelen bestrijden;

- het gewapend optreden van militaire eenheden onder de 
verantwoordelijkheid van internationale organisaties zoals de 
Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdrags Organisatie 
of de West-Europese Unie wordt hieronder ook verstaan;

- burgeroorlog: een min of meer georganiseerd gewapende strijd 
tussen inwoners van dezelfde staat waarbij een belangrijk deel 
van de inwoners van die staat betrokken is;

- opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat 
dat is gericht tegen het openbaar gezag;

- binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde 
gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen 
binnen een staat voordoen;

- oproer: een min of meer georganiseerd, plaatselijke 
gewelddadige beweging die is gericht tegen het openbaar 
gezag;

- muiterij: een min of meer georganiseerd gewelddadige 
beweging van leden van een gewapende macht die is gericht 
tegen het gezag waaronder zij zijn gesteld.

9.3 Aardbeving, vulkanische uitbarsting 
Van de verzekering is uitgesloten zaak- respectievelijk 
bedrijfsschade veroorzaakt door of als gevolg van aardbeving of 
vulkanische uitbarsting.

Bij schaden die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij 
gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de gevaarsobjecten de 
gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben 
geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen dat de schade niet aan 
die verschijnselen is toe te schrijven.

9.4 Overstroming
Van de verzekering is uitgesloten zaak- respectievelijk 
bedrijfsschade veroorzaakt door of als gevolg van overstroming 
ten gevolge het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, 
oevers of andere waterkeringen, ongeacht of deze overstroming 
werd veroorzaakt door een gedekt voorval. Deze uitsluiting geldt 
niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming.

9.5 Instorting/verzakking
Van de verzekering is uitgesloten zaak- respectievelijk 
bedrijfsschade veroorzaakt door of als gevolg van instorting of 
verzakking van de accommodatie, tenzij veroorzaakt door een 
gedekt gevaar. Echter schade door vochtdoorlating van muren, 
constructiefouten of slecht onderhoud van de accommodaties is 
uitgesloten.

9.6 Schade aan derden
Van de verzekering is uitgesloten aansprakelijkheid voor schade 
aan derden

9.7 Gebrek aan brandstof/werkkracht
Van de verzekering is uitgesloten zaak- respectievelijk bedrijfs-
schade veroorzaakt door of als gevolg van gebrek aan brandstof 
of werkkracht. 

9.8 Opzet
Van de verzekering is uitgesloten zaak- respectievelijk bedrijfsschade 
veroorzaakt door of als gevolg van opzet, al dan niet bewuste 
roekeloosheid of merkelijke schuld van de verzekeringnemer of 
een verzekerde.
Met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke 
schuld van de verzekeringnemer of een verzekerde wordt voorde 
toepassing van deze uitsluiting gelijkgesteld de opzet, de al dan 
niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld van degene die 
in opdracht of met goedvinden van de verzekeringnemer of een 
verzekerde de algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf 
of een deel van het bedrijf van de verzekeringnemer of van die 
verzekerde en die in die hoedanigheid schade veroorzaakt.

Van merkelijke schuld is sprake, indien het gaat om een gedraging 
die, al is een verzekerde zich daarvan niet bewust, naar objectieve 
maatstaven een zodanig aanmerkelijke kans op schade met zich 
brengt dat een verzekerde zich van dat gevaar bewust had behoren 
te zijn en door zich van die gedraging niet te onthouden in ernstige 
mate tekort schiet in zorg ter voorkoming van schade.

9.9 Edele metalen
Van de verzekering is uitgesloten schade aan of verlies van 
onbewerkte edele metalen, ongezette edelgesteenten. 

9.10 Glas- en aardewerk
Van de verzekering is uitgesloten breuk van glaswerk en 
aardewerk, tenzij tijdens transport ontstaan door een verzekerd 
gevaar/gebeurtenis waarbij ook het vervoermiddel of de 
strandaccommodatie is beschadigd.

9.11 Audiovisuele apparatuur, alcoholhoudende dranken en 
tabakswaren
Van de verzekering is uitgesloten schade aan of verlies van 
audiovisuele apparatuur, alcoholhoudende dranken en tabakswaren 
welke zich in de accommodatie bevinden in een periode dat de 
accommodatie wel met vergunning op het strand staat, maar niet 
in gebruik is.

9.12 Uitgesloten bedrijfsschade
Van de verzekering is uitgesloten:

9.12.1 Bedrijfsschade die ook ontstaan zou zijn als de schade aan de 
verzekerde accommodatie door een gedekt gevaar/gebeurtenis niet 
zou hebben plaatsgevonden; 
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9.12.2 Bedrijfsschade als gevolg van boeten ten gevolge van 
contractbreuk, vertraagde uitvoering van opdrachten of het niet 
uitvoeren van opdrachten;

9.12.3 Bedrijfsschade als gevolg van afschrijving van debiteuren.

Artikel 10 Verplichtingen in geval van schade

10.1 De verzekeringnemer en de verzekerden zijn verplicht:

10.1.1 Zodra zij op de hoogte zijn, of behoren te zijn, van een 
gebeurtenis die voor verzekeraars tot een uitkeringsplicht kan 
leiden, die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan 
verzekeraars te melden;

10.1.2 Binnen redelijke termijn de verzekeraars alle inlichtingen en 
bescheiden te verschaffen die voor verzekeraars van belang zijn om 
hun uitkeringsplicht te beoordelen;

10.1.3 In geval van diefstal of inbraak onmiddellijk aangifte te doen 
bij de politie;

10.1.4 Hun volle medewerking te verlenen aan de verzekeraars en 
de door hen ingeschakelde experts en deskundigen en alles na te 
laten wat de belangen van verzekeraars zou kunnen schaden; 

10.1.5 Zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid;

10.1.6 Alle overige hen bekende verzekeringen op te geven, die ten 
aanzien van het verzekerde onmiddellijk voor de gebeurtenis van 
kracht waren.

10.2 Gevolgen van het niet-nakomen van verplichtingen

10.2.1 Het niet-nakomen van een in deze voorwaarden vastgelegde 
verplichting doet het recht op vergoeding van de schade waarop de 
verplichting betrekking heeft vervallen, indien en voor zover de 
schade direct verband houdt met het niet-nakomen en verzekeraars 
aannemelijk maken dat zij door het niet-nakomen van deze 
verplichting(en) in hun belangen zijn geschaad.
Verval van rechten vindt niet plaats bij erkenning van 
aansprakelijkheid die juist is en bij erkenning van feiten.

10.2.2 Indien echter een andere partij (waaronder begrepen 
eventuele derden) dan die verzekerde welke zijn verplichting niet is 
nagekomen hierdoor schade lijdt, zullen verzekeraars niet van hun 
verplichting tot vergoeding tegenover deze partij ontheven zijn.
Verzekeraars hebben alsdan het recht om de door hen aan deze 
partij uitgekeerde bedragen te verhalen op die verzekerde die zijn 
verplichtingen niet is nagekomen, dit in afwijking van eventuele 
andersluidende polisbepalingen inzake regres.

Artikel 11   Omvang van de schadevergoeding

De verplichting van verzekeraars tot schade-uitkering bestaat uit:

11.1 Bij verlies
a Paviljoens/huisjes met aan- en toebehoren: De verzekerde som, 

onder aftrek van de waarde van eventuele restanten.
b Inventaris/Inboedel (waaronder strandstoelen/bedden): 
 De nieuwwaarde, waaronder wordt verstaan het bedrag dat 

onmiddellijk voor het voorval nodig zou zijn geweest om 
nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen, 
onder aftrek van de waarde van eventuele restanten. Echter voor 
zaken waarvan de waarde onmiddellijk voor het voorval minder 
bedraagt dan 50% van de nieuwwaarde wordt de dagwaarde 
vergoed onder aftrek van de waarde van eventuele restanten.

c Goederen: De kostprijs, of de vervangingswaarde als dit een 
lager bedrag is.

 Wanneer gestolen zaken worden teruggevonden voordat 
schadevergoeding is verleend, wordt de waarde die bij de 
schadevaststelling voor die zaken in acht is genomen in 
mindering gebracht op het eerder vastgestelde schadebedrag.

11.2 Bij beschadiging
De reparatiekosten, doch niet meer dan verzekeraars volgens artikel 
11.1 gehouden zijn te vergoeden.

11.3 Bij bedrijfsschade
11.3.1 De bedrijfsschade ontstaan gedurende de op het polisblad 
vermelde maximum schadevergoedingstermijn, tot maximaal de 
verzekerde som.

11.3.2 Bij het vaststellen van de omvang van de bedrijfsschade zal 
de gemiddeld over de voorgaande 3 jaren aantoonbare gerealiseerde 
bruto winst als uitgangspunt worden genomen. 
 
11.3.3 De schadevergoedingstermijn wordt beperkt tot 13 weken 
indien:
- na een gebeurtenis de daardoor getroffen bedrijfsactiviteiten 

niet worden voortgezet;
- binnen 13 weken na de gebeurtenis geen pogingen in het werk 

zijn gesteld om de bedrijfsactiviteiten te hervatten.

Echter indien verzekerde op grond van wettelijke of contractuele 
bepalingen verplicht is tot doorbetaling van beloningen en daarmee 
verband houdende sociale lasten, wordt hiervoor een maximale 
schadevergoedingstermijn van 26 weken aangehouden, tenzij de 
op het polisblad genoemde schadevergoedingstermijn korter is.

11.3.4 In geval van bedrijfsschade als gevolg van verlies of schade 
ontstaan tijdens monteren of demonteren, tijdens  winterberging 
of tijdens transport als bedoeld in artikel 7.2.27, gaat de 
schadevergoedingstermijn in op de dag dat de verzekerde zaken, 
indien er geen schade zou zijn ontstaan, weer op de strandlocatie 
in gebruik zouden zijn genomen. Het bepaalde in artikel 10 ten 
aanzien van de verplichting tot maatregelen ter voorkoming of 
beperking van schade is hier uitdrukkelijk van toepassing, zodat 
verzekerde alle maatregelen moet nemen om tot herstel, tijdig voor 
de seizoensopening, te komen.
Wordt na een dergelijke schade besloten de getroffen 
bedrijfsactiviteiten niet voort te zetten, dan wordt de schade-
vergoedingstermijn beperkt tot 3 weken.

11.4. Evenredigheidsbepaling

11.4.1 In geval van zaakschade is schadevergoeding slechts naar 
evenredigheid verschuldigd indien het verzekerde bedrag lager is 
dan de waarde van de verzekerde gevaarsobjecten onmiddellijk 
voor de gebeurtenis.

11.4.2 In geval van bedrijfsschade is schadevergoeding slechts 
naar evenredigheid verschuldigd indien het verzekerde bedrag -in-
dien van toepassing met inachtneming van een elders in de polis 
opgenomen regeling met betrekking tot overdekking/restitutie- 
lager is dan de brutowinst die behaald zou zijn als de bedrijfsschade 
niet zou zijn ontstaan.

11.4.3 Vergoedingen uit hoofde van artikel 8 worden 
volledig verleend tot het daarvoor verzekerde maximum. De 
evenredigheidsbepaling is niet van toepassing.

Artikel 12 Schaderegeling en (voorschot)betaling

Uiterlijk vier weken nadat verzekeraars in het bezit zijn gesteld 
van alle voor de beoordeling van de schade benodigde gegevens, 
gaan zij tot schade uitkering over, tenzij verzekeraars van mening 
zijn dat de schade overeenkomstig de polisvoorwaarden niet -of 
niet geheel- voor vergoeding in aanmerking komt, welk standpunt 
zij eveneens binnen voornoemde termijn aan de verzekeringnemer 
kenbaar maken. Bij gedeeltelijke erkenning keren verzekeraars 
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wel het niet betwiste gedeelte van de schade binnen de voornoemde 
termijn uit.
Verzekeraars verrichten, na een schriftelijk verzoek daartoe een 
voorschotbetaling tot maximaal het bedrag dat op dat moment als 
onbetwiste schade onder de polis is vastgesteld.

Artikel 13 Cauties

Indien als gevolg van een verzekerde gebeurtenis door verzekerden 
cauties en/of bankgaranties moeten worden gesteld en/of stortingen in 
contant geld en/of onmiddellijke betalingen moeten worden verricht, 
nemen verzekeraars deze verplichting(en) over.

Artikel 14 Schaderegelingscourtage

Deze verzekering geschiedt inclusief de gebruikelijke schade-
regelingscourtage van 1% welke door Marsh B.V. aan de verzekerden 
in rekening wordt gebracht. Verzekeraars bieden derhalve dekking 
voor 101% van de onder de verzekering gedekte bedragen hetgeen in 
de premie is inbegrepen.

Artikel 15 Verjaring

15.1 Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een 
uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de 
dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de 
opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. 

15.2 De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, 
waarbij op 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.

15.3 Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de verjaring in 
afwijking van lid 2, eerste zin, gestuit door iedere onderhandeling 
tussen de verzekeraar en de tot uitkering gerechtigde of de benadeelde. 
In dat geval begint een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren te lopen 
met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar 
hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig aan degene met wie 
hij onderhandelt en -indien deze een ander is- aan de tot uitkering 
gerechtigde heeft meegedeeld dat hij de onderhandelingen afbreekt.

Artikel 16 Verzekeringstermijn / Opzegging

Deze verzekering geschiedt voor de periode die in de polis is vermeld 
en wordt geacht telkens voor een termijn van 12 maanden te zijn 
verlengd, indien zij niet minstens 2 maanden voor de premievervaldag 
door één der partijen schriftelijk is opgezegd. Indien in deze polis een 
datum wordt vermeld wordt daaronder verstaan de genoemde datum 
te 00.00 uur. Indien een of meer verzekeraars de verzekering voor hun 
aandeel per enige datum heeft/hebben opgezegd, is verzekeringnemer 
gerechtigd om de verzekering per die datum ook voor de aandelen 
van de overige verzekeraars op te zeggen, waarbij de normaliter voor 
verzekeringnemer geldende opzegtermijn terzijde wordt gesteld.

Artikel 17 Oversluiting

In geval van gehele of gedeeltelijke oversluiting van een of meer 
aandelen in de verzekeringsovereenkomst zal de overnemende 
verzekeraar, al dan niet reeds betrokken op de verzekering, ten 
aanzien van de juistheid en/of volledigheid van voor deze verzekering 
van belang zijnde gegevens en/of bekendheid daarmee, geen andere 
rechten hebben dan die welke de verzekeraars toekomen die reeds op 
de verzekering betrokken zijn en blijven.

Artikel 18 Premie- en schadebetaling

18.1 Begripsomschrijvingen

18.1.1 Onder “premie” wordt voor de toepassing van deze clausule 
mede verstaan de met de verzekering verband houdende overige 
verschuldigde bedragen.

18.1.2 Onder “verzekerde” wordt voor de toepassing van deze clausule 
mede verstaan verzekeringnemer alsmede ieder ander die de premie 
verschuldigd is.

18.2 Premie

18.2.1 Marsh B.V., neemt op zich de premie als eigen schuld 
aan de verzekeraars te zullen voldoen op het moment dat deze 
krachtens de verzekeringsovereenkomst verschuldigd wordt door de 
verzekerde.Tenzij uitdrukkelijk 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 
premie, op welk moment de verzekerden jegens verzekeraars zal zijn 
gekweten.

18.2.2 Verzekerde is gehouden de premie aan Marsh B.V. te vergoeden. 
Ingeval 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, 
wanneer deze tweede tussenpersoon aan Marsh B.V. de premie heeft 
vergoed.

18.2.3 Onverminderd de aansprakelijkheid van verzekerde tot betaling 
van de verschuldigde premie aan Marsh B.V., zal de verzekering slechts 
van kracht zijn voor de termijn waarvoor de premie aan Marsh B.V. 
is betaald alsmede voor de termijn, waarvoor Marsh B.V. verzekerde 
krediet heeft verleend. Verzekerde zal bij de interpretatie hiervan 
geacht worden krediet te hebben gehad, tenzij hem dit schriftelijk is 
opgezegd.

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

Marsh B.V. zal verzekeraars niet van hun verplichtingen ontslaan 
zonder verzekerde vooraf schriftelijk van zijn voornemen in kennis 
te hebben gesteld.

18.2.5 In geval de verzekerde in staat van faillissement of surséance 
van betaling geraakt eindigt het onder 18.2.3 genoemde krediet 
onmiddellijk en zijn verzekeraars ontslagen van hun verplichtingen 
uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst als hiervoor onder 
18.2.4 genoemd.
Deze rechtsgevolgen treden in door het enkele uitspreken van 
het faillissement of de surséance zonder dat voorafgaande 
ingebrekestelling is vereist. 

De curator of bewindvoerder is gedurende een maand na de datum 
van het uitspreken van het faillissement of de surséance, of, indien dit 
later is, tot 14 dagen nadat de makelaar hem over het vervallen van 
het krediet, het ontslag van de verzekeraars van hun verplichtingen en 
van de bevoegdheid tot het eventueel doen herleven van de dekking 
in kennis heeft gesteld, bevoegd om de dekking te laten herleven, ook 
ten aanzien van na de datum van faillissement of surséance gevallen 
schaden, indien en voor zover hij de totaal verschuldigde premie heeft 
betaald.

18.3 Schade-uitkeringen en premierestituties
18.3.1 Tenzij de rechthebbende anders wenst en dit vooraf schriftelijk 
aan verzekeraars heeft medegedeeld zal Marsh B.V. verzekeraars 
in rekening-courant voor de verschuldigde schade-uitkeringen 
en premierestituties debiteren. Verzekeraars zullen daardoor zijn 
gekweten zodra de schade-uitkering door de rechthebbende zal 
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zijn ontvangen, respectievelijk met hem zal zijn verrekend in 
overeenstemming met de wet, dan wel met een tussen hem en Marsh 
B.V. bestaande regeling.
Indien de verzekeraars de schadevergoeding hebben betaald aan 
Marsh B.V. en deze in gebreke blijft om deze aan de rechthebbende 
door te betalen, kunnen verzekeraars de schadevergoeding van 
Marsh B.V. terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden 
aangesproken door de rechthebbende. Indien Marsh B.V. de van de 
verzekeraars ontvangen schadevergoeding heeft doorbetaald aan 
de tweede tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor 
doorbetaling zorg te dragen, zal Marsh B.V. de schadevergoeding van 
de tweede tussenpersoon kunnen terugvorderen indien hij hetzij door 
de rechthebbende wordt aangesproken tot rechtstreekse betaling, hetzij 
de verzekeraars die schadevergoeding van Marsh B.V. terugvorderen, 
zoals in dit lid voorzien. 

18.3.2 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 verzekerden uit hoofde van welke 
verzekering ook. Deze verrekening zal evenwel niet plaatsvinden 
bij verzekeringen die aan order of toonder zijn gesteld, tenzij de 
verzekeringnemer tot de uitkering is gerechtigd en bij verplichte 
aansprakelijkheidsverzekeringen. Indien op het recht op uitkering 
een pandrecht rust als bedoeld in art. 3:229 BW, ofwel een voorrecht 
als bedoeld in art 3:283 BW, alsook in geval van een onverplichte 
verzekering tegen aansprakelijkheid, zal de verrekening zich niet 
verder uitstrekken dan tot hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd 
is ter zake van de verzekering waarop de uitkering wordt gedaan.

Artikel 19 Fouten/verzuimen

Fouten en verzuimen, mits te goeder trouw begaan door verzekerden, 
beïnvloeden de rechten van verzekerden niet, mits zonder de fout en 
het verzuim dekking onder deze polis zou hebben bestaan. De fout of 
het verzuim dient te worden hersteld, zodra deze wordt ontdekt.

Artikel 20 Volgplicht

Verzekeraars verbinden zich terzake van wijzigingen van welke aard 
dan ook, alsmede ten aanzien van schaden, afmakingen, restituties enz. 
de beslissingen zoals deze worden genomen door de bovenstaande 
verzekeraar(s) en overeengekomen met Marsh B.V. te volgen. Een 
verhoging van de verzekerde som en ‘ex gratia’- betalingen behoeven 
echter de goedkeuring van alle betrokken verzekeraars.

Artikel 21 Mededelingen

Verzekeraars en verzekerde(n) kunnen alle voor elkaar bestemde 
mededelingen rechtsgeldig aan Marsh B.V. doen.
Alle mededelingen van Marsh B.V. aan verzekerde(n) kunnen 
rechtsgeldig geschieden aan het laatste aan hen bekend gemaakte 
adres van de op het polisblad vermelde verzekerde(n).

Artikel 22 Prioriteit tussen de verschillende bepalingen

Bij tegenstrijdigheden in de tekst van de op deze overeenkomst van 
toepassing zijnde bepalingen geldt de volgende prioriteitstelling:

- Teksten op het polisblad prevaleren boven de Algemene 
voorwaarden en/of clausules;

- Clausules prevaleren boven Algemene voorwaarden.

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

Artikel 23  Toepasselijk recht

Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van 
toepassing.

Artikel 24 Jurisdictie

Partijen spannen zich in om eventuele geschillen voortvloeiend uit deze 
overeenkomst in der minne te regelen. Mocht een minnelijke regeling 
niet mogelijk blijken dan zullen geschillen worden voorgelegd aan 
de bevoegde rechter te Rotterdam of Amsterdam, onverlet het recht 
van partijen om een andere vorm van geschillen beslechting overeen 
te komen.
Verzekerde zal in geval het geschil aan de rechter wordt voorgelegd 
domicilie kiezen op het kantoor van Marsh B.V.


