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Algemene voorwaarden
 
Deze algemene voorwaarden zijn op alle op het polisblad vermelde Rubrieken van toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen het polisblad en 
de verschillende voorwaarden geldt dat het polisblad vóór de algemene en bijzondere voorwaarden gaat en bijzondere voorwaarden vóór de  
algemene voorwaarden. Eventuele clausules gaan vóór algemene en bijzondere voorwaarden.

 
1  Algemene bepalingen
 
1.1  De overeenkomst 
1.1.1  De verzekering is een overeenkomst tussen de in de polis genoemde verzekeringnemer en Zurich.
 
1.1.2    Op de verzekering is artikel 7:925 BW van toepassing voor zover er voor verzekeringnemer en/of verzekerde en Zurich bij het sluiten van 

de verzekering geen zekerheid bestaat, dat wanneer, respectievelijk of er enige schadevergoeding moet worden uitgekeerd.
 
1.2  Grondslag van de verzekering 
   Het door verzekeringnemer en/of verzekerde ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de overige verstrekte inlichtingen en gedane 

verklaringen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en vormen daarmee één geheel.
 
1.3  Hoedanigheid 
  De in de verzekering omschreven verzekerde hoedanigheid wordt beschouwd afkomstig te zijn van verzekeringnemer.

2  Definities
 
2.1  Zurich 
   Zurich Insurance plc, Nederlands bijkantoor. Onderneming naar Iers recht, gereguleerd door de Central Bank of Ireland, ingeschreven in 

Ierland onder nummer 13460. Statutaire zetel: Zurich House Ballsbridge Park, Dublin 4, in Nederland handelende onder de naam Zurich 
Insurance plc, Nederlands bijkantoor, Muzenstraat 31, 2511 VW, Den Haag.

 
2.2  Polis 
   Het polisblad alsmede de daarop vermelde voorwaarden en Rubrieken en alle overige bepalingen die van toepassing zijn op de 

verzekering.
 
2.3  Verzekeringnemer 
  De op het polisblad genoemde verzekeringnemer die de overeenkomst met Zurich is aangegaan.
 
2.4   Verzekerde 
2.4.1   verzekeringnemer in de verzekerde hoedanigheid;
 
2.4.2  andere mede als verzekerde in de polis genoemde natuurlijke en/of rechtspersonen;
 
2.4.3    de persoonlijke beheer-, holding-, en managementvennootschappen van de partners van de in onder artikel 2.4.1 en 2.4.2 genoemde  

verzekerden;
 
2.4.4    de maatschapsleden/partners, vennoten, firmanten, bestuurders en commissarissen van de in artikel 2.4.1 tot en met 2.4.3 genoemde  

verzekerden; 
 
2.4.5    de personeelsvereniging, het eigen pensioenfonds en ondernemingsraad en dergelijke organen die zijn opgericht in het kader van de  

arbeidsverhoudingen, alsmede hun leden, handelend als zodanig;
 
2.4.6    de ondergeschikten van de in artikel 2.4.1 tot en met 2.4.4 genoemden verzekerden, alsmede personen die niet (zelfstandig) een bedrijf 

uitoefenen voor wie verzekerde aansprakelijk is, indien en voor zover zij werkzaamheden verrichten voor een verzekerde als genoemd onder  
2.4.1 tot en met 2.4.4 van dit artikel.

 
2.5  Derden 
   Ieder ander dan de aangesproken verzekerde. De medeverzekerde rechtspersonen zullen onderling niet als derden ten opzichte van 

elkaar worden beschouwd. 

2.6  Aanspraak 
   Een schriftelijke vordering tot vergoeding van schade als gevolg van een handelen of nalaten ingesteld tegen verzekerde. Aanspraken, al 

dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die met elkaar verband houden, of uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien, worden 
als één aanspraak beschouwd en worden geacht bij Zurich te zijn aangemeld op het moment dat de eerste aanspraak is gemeld.
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2.7  Omstandigheid 
   Feiten waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze kunnen leiden tot een aanspraak tegen verzekerde. Als zodanig worden 

beschouwd feiten ten aanzien waarvan verzekerde concreet kan mededelen van wie de aanspraak kan worden verwacht, uit welk  
handelen of nalaten de aanspraak kan voortvloeien en welke maatregelen zijn genomen om een mogelijke schade te voorkomen en/
of te beperken.

 
2.8  Handelen of nalaten 
   Ieder daadwerkelijk of vermeend handelen of nalaten waaruit een aanspraak voortvloeit. Hiermee wordt gelijkgesteld een schadevoorval dat 

uitsluitend vanwege een aan verzekerde toebehorende hoedanigheid krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende 
opvattingen voor rekening van verzekerde komt.

 
2.9  Schade 
2.9.1  Personenschade

   Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voort-
vloeiende op geld waardeerbare gevolgschade.

 
2.9.2  Zaakschade

   Beschadiging, vernietiging of verlies, alsmede verontreiniging of vuil worden van zaken met inbegrip van de daaruit voortvloeiende op 
geld waardeerbare gevolgschade.

 
2.9.3  Financieel nadeel

   Schade in het vermogen dat voortvloeit uit handelen of nalaten van verzekerde in verband met de uitvoering van diensten en/of werk-
zaamheden in de verzekerde hoedanigheid met uitsluiting van schade die bestaat of voortvloeit uit of verband houdt met personen- of 
zaakschade.

 
2.10  Geldigheidsduur 
  De periode vanaf de ingangsdatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering.
 
2.11  Milieu-aantasting 
   Iedere uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een 

prikkelende, een besmetting, een bederf veroorzakende of een verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het  
oppervlaktewater of enig(e), al dan niet ondergronds(e), water(gang).

 
2.12  Bereddingskosten 
2.12.1   Kosten rechtstreeks verbonden aan bijzondere maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege  

verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om een onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden of om die 
schade te beperken mits, indien dit gevaar zich zou verwezenlijken, verzekerde aansprakelijk zou zijn en de verzekerde Rubriek dekking 
biedt. Hieronder worden verstaan kosten die gezien hun omvang en noodzaak redelijkerwijs verantwoord zijn alsmede schade aan zaken 
die bij het nemen van de in dit artikel genoemde maatregelen worden ingezet.

 
2.12.2   Onder bereddingskosten worden niet verstaan:

  (i) kosten van maatregelen die genomen zijn nadat het onmiddellijk dreigende gevaar voor schade is geweken;

  (ii) kosten die worden gemaakt als voldoening aan een normale zorgvuldigheidsplicht.

2.13  Verzekeringsjaar 
   Een periode van twaalf maanden vanaf de premievervaldag en elke aansluitende periode van gelijke duur. Indien de periode vanaf de 

ingangs datum van de verzekering tot de premievervaldag of vanaf de premievervaldag tot de beëindigingsdatum korter is dan twaalf 
maanden, wordt een dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar beschouwd. Bij een geldigheidsduur korter dan twaalf maanden is 
het verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur.

2.14  Intellectueel eigendom 
   Onder intellectueel eigendom wordt verstaan auteursrechten, handelsrechten, licenties, patenten, handels- en bedrijfsgeheimen, 

merkenrechten, tekeningen- en modellenrechten alsmede geregistreerde domeinnamen.
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3  Uitsluitingen
3.1  Opzicht 
   Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem vervoert, bewerkt, behandelt, 

bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke andere reden dan ook onder zich heeft. Tijdens de uitvoering van werkzaam-
heden buiten de bedrijfsgebouwen en terreinen van verzekeringnemer is deze uitsluiting alleen van toepassing op die zaken, welke ter 
uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden worden gebruikt of specifiek in bewerking of behandeling zijn of vervoerd worden. 
Deze uitsluiting geldt niet ten aanzien van zaken die een verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich 
had, indien en voor zover terzake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed. Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade 
aan een gemonteerde of geplaatste zaak. 

 
3.2  Motorrijtuigen  
3.2.1   Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor: 

 
   (i) Aanhangwagens
    De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door aanhangwagens, die na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, 

veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.
 
   (ii) Laden/lossen 
  De aansprakelijkheid veroorzaakt door lading, bij het laden of lossen van motorrijtuigen.
 
  (iii) Passagiers
   De aansprakelijkheid voor schade toegebracht door verzekerde als passagier van een motorrijtuig. Tevens is in dit geval de opzichtbepaling  

 in artikel 3.1 niet van toepassing voor zover het schade aan het motorrijtuig betreft. 

  (iv) Motorrijtuig in gebruik bij ondergeschikten 
   De aansprakelijkheid van verzekeringnemer als werkgever, voor schade toegebracht met of door een motorrijtuig waarvan  

 verzekeringnemer geen eigenaar, gebruiker of houder is en dat bij een ondergeschikte in gebruik was.
 
3.2.2  Niet gedekt is schade aan de bestuurder en aan het motorrijtuig zelf.

3.3  (Lucht)vaartuigen 
  Niet gedekt is de aansprakelijkheid veroorzaakt met of door vaartuigen en luchtvaartuigen. Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor:

3.3.1  personenschade veroorzaakt met of door vaartuigen;

3.3.2     schade toegebracht als passagier van een (lucht)vaartuig. Bij schade als passagier aan het (lucht)vaartuig toegebracht, geldt het bepaalde 
in artikel 3.1 niet; 

3.3.3    zaakschade toegebracht met of door vaartuigen zonder motoren voor eigen voortstuwing, dan wel met motoren voor eigen voortstu-
wing van niet meer dan 3 kW of 4 PK, mits de waterverplaatsing niet meer is dan 20 m3.

3.4  Aansprakelijkheidsverhogende bedingen  
   Niet gedekt is de aansprakelijkheid, voortvloeiende uit een boete-, garantie-, vrijwarings- of ander beding van soortgelijke strekking, 

tenzij ook zonder een dergelijk beding verzekerde aansprakelijk zou zijn.

3.5  Molest 
   Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnen-

landse onlusten, oproer en muiterij. Deze vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest, maken deel uit van de 
tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de arrondissementsrechtbank in Den Haag 
is gedeponeerd. 

3.6  Atoomkernreacties 
   Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, waaronder 

inbegrepen de inwerking van ioniserende straling, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Wel gedekt is de aansprakelijkheid voor 
schade veroorzaakt door radioactieve nucliden die zich buiten een kerninstallatie bevinden en die gebruikt worden of bestemd zijn om 
te worden gebruikt voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige doeleinden of 
niet-militaire beveiligingsdoeleinden. Onder “kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid 
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225) en een kern installatie aan boord van een schip. Deze uitzondering geldt uitsluitend: 

 
3.6.1   indien er een door de bevoegde overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en  

het zich ontdoen van radioactieve stoffen;
 
3.6.2  indien en voor zover er geen ander aansprakelijk is voor de geleden schade krachtens enige wet of enig verdrag.
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3.7  Opzet 
   Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die voor hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of 

nalaten. Bij opzet, als hiervoor omschreven, van een ondergeschikte van verzekeringnemer, houdt verzekeringnemer recht op dekking, 
indien hij aantoont dat hem ter zake van de opzet geen enkel verwijt treft.

 
3.8  Bijzondere aanspraken 
   Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoedingen die een boete-, straf of voorbeeldkarakter hebben, zoals punitive- en exemplary 

damages en daarmee vergelijkbare aanspraken volgens Nederlands of buitenlands recht. Boetes in welke vorm dan ook zijn van de dekking  
uitgesloten. 

 
3.9  Milieu-aantasting 
  Niet gedekt zijn aanspraken in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een milieuaantasting.

3.10  Asbest 
  Niet gedekt zijn aanspraken in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van asbest of asbesthoudende zaken.
 
3.11  Vermogensdelicten 
  Niet gedekt zijn aanspraken in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van het plegen van een vermogensdelict.
 
3.12  Uitsluiting seksuele gedragingen 
  Niet gedekt zijn aanspraken in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van:

3.12.1  seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook;

3.12.2   gedragingen die onder artikel 3.12.1 vallen, gepleegd in groepsverband, ook in geval niet verzekerde zelf als zodanig heeft gehandeld 
of nagelaten. Aan het handelen of nalaten in de situatie, zoals hiervoor omschreven, doet niet af, dat verzekerde zodanig onder invloed 
van alcohol of andere stoffen verkeerde, dat hij niet in staat was zijn wil te bepalen.

3.13  Verboden middelen 
  Niet gedekt zijn aanspraken in verband met, voortvloeiende uit het gebruik, verwerken en/of bewerken van verboden middelen.

4  Verzekerd bedrag
4.1  Vergoeding 
4.1.1   Zurich vergoedt, onder aftrek van de geldende eigen risico’s, per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle verzekerden samen, tot ten 

hoogste het op het polisblad genoemde maximum verzekerde bedrag voor de van toepassing zijnde Rubriek:
 
4.1.1.1   het bedrag van de schadevergoeding dat verzekerde, ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een arbitrale beslissing of getroffen  

schikking gehouden is te betalen;
 
4.1.1.2   de kosten van verweer tegen aanspraken, ook al zijn deze aanspraken ongegrond, doch uitsluitend voor zover deze kosten zijn gemaakt 

met toestemming van Zurich, met inbegrip van de proceskosten waartoe verzekerde mocht worden veroordeeld. Deze kosten zullen 
worden vergoed totdat Zurich het standpunt heeft ingenomen dat er onder de verzekering geen dekking is. Indien niet is voldaan aan 
het bepaalde in artikel 6.1, zal geen vergoeding van deze kosten plaatsvinden. Deze kosten zullen niet van verzekerde worden terug-
gevorderd, tenzij een wettelijke bepaling Zurich daartoe verplicht; 

 
4.1.1.3   de kosten van verweer in verband met een tegen verzekerde ingestelde strafvervolging, doch uitsluitend voor zover deze kosten zijn  

gemaakt met toestemming van Zurich;
 
4.1.1.4  de wettelijke rente over het ten laste van Zurich komende gedeelte van de schadevergoeding; 
 
4.1.1.5   de onder artikel 4.1.1.2 tot en met 4.1.1.4 vermelde kosten en rente, zonodig boven het verzekerde bedrag, met een maximum van  

50% van het verzekerde bedrag bovenop dat verzekerde bedrag.
 
4.1.2   Met betrekking tot het verzekerde bedrag per aanspraak en per verzekeringsjaar geldt dat de datum van ontvangst van de eerste  

schrif telijke melding van de aanspraak, respectievelijk van een omstandigheid, bij Zurich bepalend is voor het verzekeringsjaar waaraan 
de des betreffende aanspraak respectievelijk omstandigheid wordt toegerekend. Indien de aansprakelijkheid van verzekerde onder meer 
dan één van de in de polis van toepassing verklaarde Rubrieken is verzekerd, zullen de verzekerde bedragen en eventuele eigen risico’s 
van de verschillende Rubrieken niet cumuleren. Uitsluitend het hoogste verzekerde bedrag en het hoogste eigen risico is van toepassing. 

4.2  Extra kosten 
  Zurich vergoedt tot maximaal € 250.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar de extra kosten welke door verzekerde redelijkerwijs zijn 
  gemaakt om op verzoek van Zurich assistentie in een onderzoek te verlenen of verweer tegen een aanspraak te voeren.
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4.3  Zekerheidstelling 
   Indien wegens een gedekte aanspraak een zekerheid moet worden gesteld, zal Zurich die zekerheid stellen en de daaraan verbonden 

kosten voor haar rekening nemen. Het bedrag van deze zekerheidstelling zal niet meer bedragen dan € 250.000,- per aanspraak en per 
verzekeringsjaar voor alle verzekerden samen. Verzekerde is verplicht Zurich te machtigen over de zekerheidstelling te beschikken zodra 
deze wordt vrijgegeven. Verzekerde zal alle medewerking moeten verlenen om de terugbetaling te verkrijgen. 

 
5  Geldigheidsgebied
 
  Deze verzekering is van kracht in de gehele wereld met uitzondering van:
 
5.1    een aanspraak of omstandigheid als gevolg van handelen of nalaten door verzekerde dat, al dan niet vermeend, geheel of gedeeltelijk 

heeft plaatsgevonden binnen het rechtsgebied van de Verenigde Staten van Amerika of Canada;

5.2   een aanspraak tegen een verzekerde die geheel of gedeeltelijk wordt ingediend of voortgezet binnen het rechtsgebied of gebaseerd is 
op het recht van de Verenigde Staten van Amerika of Canada;

 
5.3    een aanspraak voor schade door zaken die door verzekerde beroeps- of bedrijfsmatig geëxporteerd zijn naar de Verenigde Staten van 

Amerika of Canada.

 
6  Verplichtingen/schaderegeling/verjaring
6.1  Verplichtingen 
   Zodra verzekerde kennis draagt van een aanspraak of omstandigheid die voor Zurich tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is 

verzekerde verplicht:
 
6.1.1  de aanspraak of omstandigheid zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk bij Zurich te melden;

6.1.2  Zurich binnen redelijke termijn alle gegevens te verstrekken die van belang zijn;

6.1.3  alle ontvangen bescheiden, waaronder dagvaardingen, onmiddellijk aan Zurich door te zenden;

6.1.4  de aanwijzingen van Zurich op te volgen; 

6.1.5  volle medewerking aan de schaderegeling te verlenen en zich te onthouden van alles wat het belang van Zurich zou kunnen schaden.

6.2  Schaderegeling 
  In overleg met verzekerde beslist Zurich over:

6.2.1  het voeren van verweer tegen of het voldoen aan een (gedekte) aanspraak;

6.2.2  het voeren van verweer tegen een eventuele strafvervolging;

6.2.3  het berusten in een gerechtelijke of andere bindende uitspraak;

6.2.4  de vaststelling van de schadevergoeding; 

6.2.5    het al dan niet treffen van een schikking voor of tijdens een procedure. Indien een aanspraak zowel gedekte als niet gedekte elementen  
bevat, dan wel is ingediend tegen zowel verzekerde als niet verzekerde (rechts)personen, zal Zurich in alle redelijkheid en billijkheid 
beslissen over een proportionele verdeling van de te vergoeden bedragen en kosten.

6.2.6    Aanspraken van derden tot vergoeding van personenschade zullen worden behandeld en afgewikkeld met inachtneming van de  
daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

6.3  Verjaring 
   Indien Zurich dekking onder deze verzekering schriftelijk heeft afgewezen, zal de mogelijkheid vervallen om het geschil te laten 

beslechten indien van deze mogelijkheid niet binnen één jaar na datum van afwijzing gebruik is gemaakt.

6.4  Verval van recht op dekking 
   Deze verzekering biedt geen dekking indien verzekerde één of meer van de genoemde verplichtingen genoemd in artikel 6.1 niet 

nakomt en daarmee Zurich in een redelijk belang schaadt. De verzekering biedt in ieder geval geen dekking indien verzekerde bij schade 
opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt of laat verstrekken.
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7  Risicowijziging
   Indien in de loop van een verzekeringsjaar uitbreiding en/of verzwaring optreedt van de risico’s waarvoor de verzekering binnen de 

verzekerde hoedanigheid dekking biedt, is deze verzekering mede van kracht ten aanzien van deze uitbreiding en/of verzwaring.  
Verzekeringnemer is verplicht de gegevens van de betreffende uitbreiding en/of verzwaring van risico’s binnen twee maanden aan Zurich 
te melden. Zurich heeft het recht om als gevolg van deze uitbreiding en/of verzwaring de premie en/of voorwaarden te wijzigen. Zurich 
zal binnen een termijn van drie maanden beslissen tegen welke premie en op welke voorwaarden deze uitbreiding en/of verzwaring 
door haar zal worden geaccepteerd.

8  Premie
8.1  Premiebetaling 
    Verzekeringnemer dient de premie, de kosten en assurantiebelasting uiterlijk op de dertigste dag nadat zij verschuldigd zijn geworden, 

te betalen.

8.2  Wanbetaling  
   Indien verzekeringnemer niet aan het bepaalde in artikel 8.1 voldoet, wordt de dekking geschorst met ingang van de dag waarop de 

premie verschuldigd werd. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting aan Zurich te voldoen. De dekking 
wordt weer van kracht na de dag waarop Zurich het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, met uitzondering van aanspraken ingediend 
in de schorsingsperiode en aanspraken als gevolg van handelen of nalaten tijdens de schorsingsperiode.

8.3  Voorschotpremie en naverrekening 
   Indien de premie afhankelijk is van variabele gegevens (bijvoorbeeld loon, omzet en aantal ondergeschikten) wordt een voorschot premie 

vastgesteld. Binnen zes maanden na afloop van het verzekeringsjaar verstrekt verzekeringnemer de gegevens over loon en omzet en/
of aantal ondergeschikten van het afgelopen verzekeringsjaar op basis waarvan door Zurich de definitieve premie wordt vastgesteld. 
Indien verzekeringnemer verzuimt de gegevens te verstrekken, heeft Zurich het recht om een definitieve premie vast te stellen door 
de voorschot premie met 50% te verhogen. Zurich kan jaarlijks de voorschotpremie aanpassen aan de definitieve premie van het voor-
gaande verzekeringsjaar.

9  Duur en einde van de verzekering
 
9.1    De verzekering is aangegaan voor de op het polisblad vermelde geldigheidsduur. Indien de verzekering niet twee maanden voor afloop 

van deze periode schriftelijk is opgezegd door verzekeringnemer of Zurich, dan wordt de verzekering geacht stilzwijgend telkens voor 
een zelfde termijn en onder dezelfde voorwaarden te zijn verlengd.

 
9.2    De verzekering kan door verzekeringnemer of Zurich worden beëindigd per de datum waarop de verzekeringnemer zijn beroeps- of 

bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd, dan wel op het moment van het uitspreken van het faillissement van verzekeringnemer, dan wel op 
het moment dat surséance van betaling wordt verleend aan verzekeringnemer.

  
10  Overige bepalingen
 
10.1  Terrorisme 
  Op deze verzekering is het “Clausuleblad Terrorisme bij de NHT” en de samenvatting “Protocol afwikkeling Claims” van toepassing.

10.2  Klachten 
   Klachten naar aanleiding van deze verzekering kunt u richten tot de directie van Zurich en/of tot het KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG 

Den Haag.

10.3  Geschillen 
  Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze verzekering worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

10.4  Nederlands recht  
   Op deze verzekering en op alle geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing onder uitsluiting van ieder ander 

recht.

 
11  Adres
11.1   Indien de verzekering overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 wordt opgezegd, zal Zurich deze opzegging doen aan het haar laatst 

bekende adres van verzekeringnemer, of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.
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11.2   Alle andere mededelingen van Zurich, gericht aan het haar laatst bekende adres van verzekeringnemer, verzekerde of de assurantie-
tussenpersoon worden geacht verzekeringnemer en/of verzekerde te hebben bereikt en hebben tegenover hem bindende kracht.  
Alle mededelingen van verzekeringnemer en/of verzekerde aan Zurich moeten worden gericht aan het adres van Zurich.
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