
Voorwaardenblad 362-94

Voorwaarden Garage verzekering rubriek 
AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het 
Bedrijf
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar 

wordt verwezen op het polisblad.

Artikel 58-20.1504
Datum 1 april 2015



pagina

Inhoud

1 Aanvullende begripsomschrijvingen rubriek AVB  3
 Verzekerden  3

2 Omvang van de dekking  3
2.1 Aansprakelijkheid  3
2.2 Wettelijke rente  3
2.3 Geldigheidsduur/Voor- en narisico  3

3 Uitsluitingen  3
3.1 Motorrijtuigen en luchtvaartuigen  3
3.2 Vaartuigen  4
3.3 Zaken onder opzicht  4
3.4 Geleverde zaken/Verrichte werkzaamheden  4
3.5 Bijzondere bedingen  4
3.6 Milieu-aantasting  4
3.7 Vermogensdelicten  5



Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf | Voorwaardenblad 362-94 3

Artikel 3 Uitsluitingen 

Op deze verzekering zijn de volgende uitsluitingen van 
toepassing; wel gedekte uitzonderingen hierop worden 
apart vermeld. 

3.1 Motorrijtuigen en luchtvaartuigen 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die 
wordt toegebracht met of door een motorrijtuig of 
luchtvaartuig dat; 
•  een verzekerde bezit, houdt, bestuurt of laat besturen, 

gebruikt of laat gebruiken; 
•  een niet-ondergeschikte gebruikt in het kader van de 

uitoefening van het bedrijf van verzekeringnemer. 

Wel gedekt is: 
a.  Aanhangwagens 
  de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met 

of door aanhangwagens en opleggers die na van een 
motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, veilig 
buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen; 

b.  Laden en lossen 
  de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door 

lading, bij het laden en lossen van motorrijtuigen; 
c.  Lading 
  de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door 

lading die zich bevindt op, dan wel valt of gevallen is, 
van een motorrijtuig, indien en voor zover die schade 
niet gedekt is door een andere verzekering; het eigen 
risico dat krachtens die andere verzekering wordt 
gelopen blijft uitgesloten; 

d.  Motorrijtuigen in gebruik bij ondergeschikten 
  de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer als 

werkgever voor schade toegebracht met of door een 
motorrijtuig waarvan hij geen eigenaar of houder is en 
dat bij een ondergeschikte in gebruik was indien en 
voor zover die schade niet gedekt is door een andere 
verzekering; het eigen risico dat krachtens die andere 
verzekering wordt gelopen blijft uitgesloten; 

e.  Motorrijtuigen in gebruik bij niet-ondergeschikten 
  de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor 

schade toegebracht met of door een motorrijtuig 
waarvan hij geen eigenaar of houder is en dat een 
niet-ondergeschikte gebruikt in het kader van de 
uitoefening van het bedrijf van verzekeringnemer, 
indien en voor zover die schade niet gedekt is 
door een andere verzekering; het eigen risico dat 
krachtens die andere verzekering wordt gelopen blijft 
uitgesloten; 

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen 
rubriek AVB 

Verzekerden 
Verzekerden zijn: 
a.  de verzekeringnemer in de omschreven hoedanigheid; 
b.  de ondergeschikten, huisgenoten en familieleden 

van de verzekeringnemer ten aanzien van de 
werkzaamheden die zij voor hem verrichten; 

c.  de commissarissen van de verzekeringnemer, 
handelend als zodanig; 

d.  de personeelsvereniging(en) van de verzekering-
nemer, handelend als zodanig; 

e.  het eigen pensioenfonds van de verzekeringnemer, 
handelend als zodanig. 

Artikel 2 Omvang van de dekking 

2.1 Aansprakelijkheid 
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de 
verzekerden binnen de verzekerde hoedanigheid voor 
gebeurtenissen als gevolg waarvan schade binnen 
het geldigheidsgebied en binnen de geldigheidsduur 
ontstaat, en wel voor alle verzekerden te zamen tot 
de limieten die op het polisblad per gebeurtenis en per 
verzekeringsjaar zijn genoemd.

2.2 Wettelijke rente 
Krachtens de verzekering wordt in geval van een 
gedekte schade – ook boven de verzekerde som – 
tevens vergoed de wettelijke rente over het door de 
verzekering gedekte deel van de hoofdsom. 

2.3 Geldigheidsduur/Voor- en narisico 
a.  Geldigheidsduur 
  De geldigheidsduur is de periode gelegen tussen de 

datum van ingang en het einde van de verzekerings-
overeenkomst. 

b.  Voorrisico 
  Gebeurtenissen die zijn veroorzaakt voor de ingangs-

datum van deze verzekering zijn niet verzekerd indien 
en voor zover daarvoor dekking is op een andere 
verzekering. 

c.  Narisico 
  Indien de verzekering eindigt wegens beëindiging van 

de verzekerde activiteiten van de verzekeringnemer, 
blijft de dekking van kracht voor gebeurtenissen die 
zijn veroorzaakt voor het einde van de verzekerings-
overeenkomst. Dit narisico is verzekerd indien en 
voor zover daarvoor geen dekking is op een andere 
verzekering. 

Inhoud
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3.4 Geleverde zaken/Verrichte werkzaamheden 
Ongeacht wie de schade heeft geleden of de kosten 
heeft gemaakt, is niet gedekt de aansprakelijkheid voor: 
•  schade aan zaken die door of onder verantwoordelijk-

heid van de verzekeringnemer zijn geleverd; 
•  schade en kosten die verband houden met het 

terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van 
de zaken die door of onder verantwoordelijkheid van 
de verzekeringnemer zijn geleverd; 

•  schade en kosten die verband houden met het geheel 
of gedeeltelijk opnieuw verrichten van de werk zaam-
heden die door of onder verantwoordelijkheid van de 
verzekeringnemer zijn verricht. 

3.5 Bijzondere bedingen 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade 
die voort vloeit uit een boete-, schadevergoedings-, 
garantie-, vrijwarings- of soortgelijk beding tenzij en 
voor zover aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan 
zonder deze bedingen. 

3.6 Milieu-aantasting 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die 
verband houdt met een milieu-aantasting.
Onder milieu-aantasting wordt verstaan: de uitstoot, 
lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige 
vloeibare, vaste en gasvormige stof, voor zover deze een 
prikkelende, verontreinigende of een besmetting dan wel 
bederf veroorzakende werking heeft in of op de bodem, 
de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) – al dan niet 
ondergronds(e) – water(gang). 

Wel gedekt is: 
a.  Plotselinge onzekere gebeurtenis 
  de aansprakelijkheid die verband houdt met 

een milieu-aantasting door een plotselinge 
onzekere gebeurtenis indien die gebeurtenis niet 
het rechtstreekse gevolg is van een langzaam 
(in-)werkend proces. 

  Deze dekking geldt alleen indien en voor zover 
daarvoor geen dekking bestaat onder een milieu-
aansprakelijk heidsverzekering. 

  Tenzij anders is overeengekomen, blijft het eigen 
risico dat krachtens die milieu-aansprakelijkheids-
verzekering wordt gelopen, van deze verzekering 
uitgesloten; 

  indien de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer 
uitsluitend op artikel 6:171 BW berust, zal de maat-
schap pij de schade op de overige aansprakelijke(n) 
verhalen; 

f.  Passagiers 
  de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door 

een verzekerde als passagier van een motorrijtuig 
of luchtvaartuig indien en voor zover die schade niet 
gedekt is door een andere verzekering; het eigen 
risico dat krachtens die andere verzekering wordt 
gelopen blijft uitgesloten.

3.2 Vaartuigen 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan 
zaken, toegebracht met of door een gemotoriseerd 
vaartuig dat: 
•  een verzekerde bezit, houdt, bestuurt of laat besturen, 

gebruikt of laat gebruiken; 
•  een niet-ondergeschikte gebruikt in het kader van de 

uitoefening van het bedrijf van verzekeringnemer. 

Wel gedekt is: 
de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door een 
verzekerde als passagier van een vaartuig. 

3.3 Zaken onder opzicht 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade 
aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat een 
verzekerde, of iemand namens hem: 
•  die zaken onder zich had, zoals in beheer, ter 

bewaring, in huur, in gebruik, ten uitvoer, ter 
bewerking of ter behandeling; 

•  aan die zaken werkzaamheden verrichtte in het eigen 
bedrijf; 

•  aan die zaken, of aan delen daarvan, op het moment 
van de schadeveroorzaking werkzaamheden 
verrichtte buiten het eigen bedrijf van 
verzekeringnemer. 

Wel gedekt is: 
Bijzondere dekking voor zaken onder opzicht 
a.  de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die 

een verzekerde anders dan als huurder, pachter, 
lessee, bruiklener of bewaarnemer onder zich 
heeft, voor zover de schade is vergoed door een 
brandverzekeraar die de Bedrijfsregeling Brandregres 
naleeft;

b.  de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van een 
ondergeschikte voor wie de verzekeringnemer als 
werkgever aansprakelijk is. 
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b.  Aansprakelijkheid tegenover ondergeschikten 
  de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer 

tegen over zijn ondergeschikten voor schade door 
een milieu-aantasting indien die verband houdt 
met het verrichten van werkzaamheden voor de 
verzekeringnemer. 

3.7 Vermogensdelicten 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade 
als gevolg van verdwijning van zaken door een 
vermogensdelict van een verzekerde.

Inhoud
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