
Allianz Clausules VVE Woonappartementen: 

Algemeen, voor ieder onderdeel van toepassing: 
 
ALG931 Terrorismedekking NHT 
In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden is het "Clausuleblad terrorismedekking bij de 
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)" (hierna 
"Clausuleblad terrorismedekking) van toepassing. 
Het "Clausuleblad terrorismedekking" en het "Protocol afwikkeling claims" (inclusief toelichting) als 
vermeld in het "Clausuleblad terrorisme" zijn door de NHT gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel Amsterdam op 23 november 2007 onder nummer 27178761. 
Op aanvraag verstrekt de maatschappij kosteloos een exemplaar. Via www.terrorismeverzekerd.nl 
kunt u de tekst raadplegen. 
 
ALG941 Elektronische akkoordverklaring (Bedrijven) 
(Controleplicht verstrekte gegevens en akkoordverklaring) 
Deze verzekering is tot stand gekomen via een elektronisch aanvraagformulier, ingediend door uw 
verzekeringsadviseur op basis van de door de vertegenwoordiger van uw bedrijf verstrekte gegevens. 
U bent verplicht deze gegevens te controleren. Als u onjuistheden of onvolledigheden constateert, 
moet u ons dat binnen 14 dagen na ontvangst van deze polis schriftelijk meedelen. Na het verstrijken 
van deze 14 dagen gaan wij er vanuit dat de gegevens juist en volledig zijn, en dat u de bij deze 
verzekering behorende voorwaarden aanvaardt. 
Mocht later blijken dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kan dat ertoe leiden dat het recht 
op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als is gehandeld met opzet om Allianz te misleiden of als 
wij bij kennis van de ware stand van zaken de verzekering niet zouden hebben gesloten, hebben wij 
ook het recht de verzekering op te zeggen. Controleer de gegevens daarom goed en bewaar deze 
eerste polis altijd. 
Uit het elektronische aanvraagformulier blijkt in ieder geval dat ten aanzien van: 
• het bedrijf als verzekeringnemer; 
• verzekerde bedrijven alsmede hun eigenaren c.q. bestuurders; 
• andere belanghebbenden bij de verzekering; 
• de regelmatige bestuurder(s) van het motorrijtuig (als sprake is van een 

motorrijtuigverzekering); 
• is verklaard dat in de 8 jaar voor de ingangsdatum van deze verzekering: 
• door een verzekeraar geen verzekering is geweigerd, opgezegd of beperkende bepalingen op 

een verzekering zijn gesteld; 
• geen sprake is geweest van aanraking met politie en/of justitie ter zake van (verdenking van) 

het plegen van een misdrijf; 
• geen sprake is geweest van een (voorwaardelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid (als 

sprake is van een motorrijtuigverzekering); 
er geen bijzondere feiten en omstandigheden zijn die van belang zijn voor de acceptatie en/of 
vaststelling van de voorwaarden van deze verzekering. 
 
ALG942 Uitsluiting in verband met sancties en/of handelsbeperkingen 
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze 
verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan 
het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een 
schadeloosstelling uit te keren. 
 
ALG945 Cyber (A) 
 



Schade die het gevolg is van: 

• het gebruik, ongeoorloofd of niet, van een computer of in het algemeen van elk 
computersysteem, 

• computersoftware, 

• kwaadaardige codes, 

• een computervirus 

• enig ander elektronisch systeem 
is niet verzekerd behalve als dit leidt tot een verzekerd evenement zoals beschreven in de 
polis(voorwaarden) en/of aanvullende clausules. 
 

Gebouw: 
 
BRA020 Appartementen en polis op naam gezamenlijke eigenaren (Appartementenclausule) 
Zolang de eigendom van het hierbij verzekerde gebouw gesplitst is in appartementsrechten, gelden 
de volgende aanvullende voorwaarden. 
Een daad of verzuim van de eigenaar, welke krachtens de wet of de verzekeringsvoorwaarden gehele 
of gedeeltelijke ongehoudenheid van de maatschappij tot uitkering van de schadepenningen tot 
gevolg zou hebben, laat de uit de polis voortvloeiende rechten onverlet. 
Niettemin zal de maatschappij in zodanig geval gerechtigd zijn een aandeel in de schadepenningen, 
overeenkomende met het aandeel waarin de desbetreffende eigenaar in de gemeenschap gerechtigd 
is, van deze terug te vorderen, mits zij de wens daartoe voor de uitkering te kennen heeft gegeven. 
In geval van toepassing van artikel 5.136 NBW zal de uitkering van het aandeel in bedoeld geval in 
plaats van aan de eigenaar aan de maatschappij geschieden. 
Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van EUR 12.500,00 te boven, dan geschiedt zij op een 
wijze te bepalen door de vergadering van eigenaren, zulks blijkend uit een door de voorzitter 
gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering. 
Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zal de maatschappij tegenover alle 
belanghebbenden volledig gekweten zijn. 
 
BRA038 Uitsluiting eigenaarsbelang 
Uitdrukkelijk is bepaald dat door of voor rekening van individuele appartementseigenaren aan het 
gebouw aangebrachte zaken die (ingevolge artikel 5: 3 BW) een bestanddeel van het gebouw zijn 
geworden, niet zijn meeverzekerd. 
 
BRA041 Clausule andere plotselinge onvoorziene gebeurtenis 
Aangetekend wordt dat deze verzekering mede dekking biedt voor schade als gevolg van: 

• zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien door hitte-uitstraling door een brandend, 
gloeiend of heet voorwerp of aanraking daarmee, 

• overspanning of inductie indien geregistreerd door een landelijk erkend registratiecentrum, 

• water onvoorzien gestroomd uit waterbedden of zitmeubelen doordat zich daarin een breuk 
of ander defect heeft voorgedaan, 

• het omvallen van bomen, kranen of heistellingen alsmede het afbreken van takken 
respectievelijk het losraken van onderdelen. Niet verzekerd is de schade aan bomen, kranen 
of heistellingen. 

• De maatschappij vergoedt per gedekte gebeurtenis boven het in de polis genoemde 
verzekerd bedrag tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag: 

• hotel- en/of pensionkosten. Hieronder te verstaan de noodzakelijk gemaakte hotel- en/of 
pensionkosten, onder aftrek van bespaarde kosten, indien het door de verzekerden 
bewoonde gebouw onbruikbaar is geworden. 

• onverminderd de in de polis genoemde beperkingen, een andere plotselinge onvoorziene 
gebeurtenis. 



Voor onder deze dekking vallende schade geldt een eigen risico van € 45,00 per gebeurtenis. 
Niet verzekerd is beschadiging of breuk van glas in (dak)ramen, deuren of koepels dienende tot 
lichtdoorlating of afsluiting aanwezig in het door verzekerden bewoonde gebouw. 
Niet is verzekerd de schade veroorzaakt door: 

• instorting of verzakking van het gebouw; 

• dieren die met goedvinden van de verzekerden in het gebouw verblijven, dan wel door 
insecten, ongedierte of schimmels; 

• bewerking, reiniging, reparatie, aan- of verbouw; 

• het gebruik van een bijtende stof, inkt, olie (behalve in het geval als bedoeld in de 
polisvoorwaarden bij 'Omschrijving van de dekking' inzake olie gestroomd uit 
verwarmingsinstallaties of bijbehorende leidingen en tanks), verf of vet; 

• overdraagbare ziekte. We betalen voor geen enkele vorm van schade en andere kosten of 
uitgaven die ontstaan door, of verband houden met een overdraagbare ziekte en/of het 
gevaar van verspreiding daarvan; 

• verontreiniging van bodem, lucht en water; 
 
BRA050 Eigenaarsbelang en gemeenschappelijke inventaris 
Indien niet of niet voldoende elders verzekerd geeft deze verzekering bij een schade door een 
gedekt(e) gevaar/gebeurtenis en boven het verzekerde bedrag tot de genoemde maxima recht op 
vergoeding van: 

• eigenaarsbelang tot maximaal EUR 10.000,00 per individueel appartement. Onder 
eigenaarsbelang wordt verstaan: door of voor rekening van individuele 
appartementseigenaren aan het gebouw  aangebrachte zaken die (ingevolge artikel 5: 3 BW) 
een bestanddeel van het gebouw zijn geworden; 

• inventaris/inrichting in gemeenschappelijke ruimte(n) tot maximaal EUR 5.000,00 
 
BRA328 Indexering van verzekerde bedragen 
In afwijking van wat bepaald is in de verzekeringsvoorwaarden onder 'Indexering van verzekerde 
bedragen', vindt indexering van verzekerde bedragen plaats op basis van 'de Allianz generieke 
herbouwwaarde-index voor utiliteitsbouw, vastgesteld door Bureau Documentatie Bouwwezen 
(BDB)'. 
 
 

Aansprakelijkheid: 
 
ACM517 Verenigingen/stichtingen (Incl aansprakelijkheid leden) 
Aan de verzekerden als genoemd in artikel 2.3 worden als verzekerden toegevoegd: 

• het bestuur en de bestuursleden van de in artikel 2.1 en 2.2 genoemde verzekerden 
handelende in die hoedanigheid; 

• de leden en de vrijwilligers van de in artikel 2.1 en 2.2 genoemde verzekerden, mits 
handelende in verenigingsverband. 

Niet verzekerd zijn aanspraken in verband met diefstal, verduistering of vermissing van zaken 
toebehorende aan de leden, de vrijwilligers en/of de bezoekers. 
 
ACM521 Bijzondere voorwaarden Rubriek II Werkgeversaansprakelijkheid 
1 Aanvullende begripsomschrijvingen 
In onderhavige Bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Financieel nadeel: andere schade 
dan personen- of zaakschade; 
1.2 Ondergeschikten: de ondergeschikten van verzekerden als genoemd in artikel 2.4 en 2.5 van de 
Algemene voorwaarden mits de verzekerden zijn gevestigd binnen Nederland; 
1.3 Ongeval:  



1.3.1 een ongeval overkomen aan een ondergeschikte terwijl hij in de uitoefening van zijn 
werkzaamheden deelneemt aan het verkeer of; 
1.3.2 een ongeval overkomen aan een ondergeschikte terwijl hij deelneemt aan een personeelsfeest, 
bedrijfsuitje, cursus, opleiding of soortgelijke personeelsactiviteiten die gerelateerd zijn aan de 
dienstbetrekking met verzekerde. 
2 Dekkingsomschrijving 
In aanvulling op het bepaalde in Rubriek II en met inachtneming van hetgeen is bepaald in de 
Algemene voorwaarden is eveneens verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerden als werkgever 
tegenover ondergeschikten voor financieel nadeel als gevolg van een ongeval indien en voor zover 
die schadevergoedingsverplichting voortvloeit uit goed werkgeverschap (op grond van art. 7: 611 
BW) en/of aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid (op grond van art. 6: 248 BW). 
3 Aanvullende uitsluitingen 
3.1 De dekking krachtens artikel 2 van deze Bijzondere voorwaarden geldt niet: 3.1.1 indien en voor 
zover de ondergeschikte in verband met het ongeval een recht op uitkering heeft op grond van 
wettelijk verplichte verzekeringen of sociale verzekeringswetten/-regelingen; 
3.1.2 indien en voor zover de betreffende schade van de ondergeschikte is gedekt onder andere 
schade- en/of inkomensverzekeringen, die verzekerde in het kader van de arbeidsovereenkomst ten 
behoeve van de getroffen ondergeschikte heeft afgesloten of daaronder gedekt zou zijn indien de 
onderhavige verzekering niet bestond; 
3.1.3 indien het ongeval te wijten is aan opzet of roekeloosheid van de getroffen ondergeschikte; 
3.1.4 indien er sprake is van een ongeval terwijl de ondergeschikte met een motorrijtuig deelneemt 
aan het verkeer; 
3.1.5 indien er sprake is van een ongeval vóór 1 januari 2009. 
3.2 De uitsluitingen als vermeld in de Algemene en Specifieke voorwaarden gelden eveneens voor 
financieel nadeel. 
 
ACM562 Uitsluiting inlooprisico (vanaf Ingangsdatum) 
In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 4 zijn niet verzekerd aanspraken ten gevolge van een 
handelen of nalaten, dat heeft plaatsgevonden vóór de ingangsdatum van de verzekering. 
Indien sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden, die met elkaar verband houden of uit 
elkaar voortvloeien, is voor de toepasselijkheid van deze uitsluiting bepalend de datum van aanvang 
van deze reeks. 
 
ACM874 Achterstallig onderhoud 
Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of verband houdt met het 
niet, of niet tijdig uitvoeren van onderhoud. 
 
 

Bestuurdersaansprakelijkheid: 
 
DNO120_2 Verlenging van de verzekering voor verenigingen of stichtingen 
1. Verwijzend naar hetgeen is bepaald in artikel 10.3 is de verzekeringnemer verplicht om de 
maatschappij elke 3 jaar -voor de eerste maal 3 jaar na ingangsdatum tenminste 30 dagen voor het 
einde van het lopende verzekeringsjaar in het bezit te stellen van: 

• een exemplaar van het meest recente jaarverslag van de in de polis genoemde 
rechtspersoon (hierin dient te zijn opgenomen: de balans, de winst- en verliesrekening en 
toelichting, de accountantsverklaring en het 

• directieverslag); 

• een volledig ingevuld en ondertekend verlengingsformulier. 
2. De maatschappij heeft het recht naar aanleiding van deze informatie -binnen 30 dagen na 
ontvangst daarvan- de premie en/of voorwaarden te wijzigen. 



3. Indien de verzekeringnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde premie en/of voorwaarden heeft 
hij het recht de verzekering te beëindigen zonder inachtneming van de opzegtermijn van 2 maanden 
als bedoeld in artikel 11.3.1. 
4. Indien de verzekeringnemer de in 1. genoemde verplichting niet tijdig nakomt, vervalt de 
verzekering aan het einde van het lopende verzekeringsjaar. 
 
DNO200 Uitsluiting achterstallig onderhoud 
In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 3 van de verzekeringsvoorwaarden zijn niet verzekerd 
aanspraken welke verband houden met achterstallig/gebrekkig onderhoud van het(de) pand(en) en 
de daarbij behorende grond van de vereniging van eigenaren. 
 
DNO800 Asbest 
In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 3 van de verzekeringsvoorwaarden zijn niet verzekerd 
aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband houdend met 
asbest of asbesthoudende zaken. 


