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Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1 Verzekeringnemer De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als zodanig in de polis is vermeld.

2 Verzekerde Verzekeringnemer en/of de in de polis als zodanig vermelde natuurlijke personen of
rechtspersonen.

3 Waarden Baar geld, bankbiljetten, in chipknip- en chipperautomaten opgeslagen bedragen, gemunt
goud, gemunt zilver, effecten, recepissen, certificaten, coupons, talons, wissels, promessen,
cheques, girobetaalkaarten, zegels, gezegeld papier, cognossementen, charterpartijen,
cedullen, schuldbekentenissen, plaatsbewijzen, credit card slips en/of andere waardepapieren
en/of papieren van geldswaarde, die verzekerde in eigendom toebehoren of verzekerde zijn
toevertrouwd of in commissie gegeven, of die verzekerde in bewaring heeft genomen of
waarvoor verzekerde aansprakelijk is.

4 Vestiging van verzekerde De in het polisblad vermelde vestiging(en) van verzekerde.

5 Vervoer Het overbrengen van waarden, mits dit niet uitsluitend plaatsvindt binnen een vestiging van
verzekerde.
Het vervoer neemt een aanvang, zodra de persoon, die de waarden moet overbrengen deze 
in ontvangst neemt of tot zich neemt voor het direct daarna te verrichten vervoer en eindigt
onmiddellijk op de plaats van bestemming, met dien verstande dat onderbrekingen in het
vervoer niet tot het vervoer gerekend worden, behoudens korte onderbrekingen, die
redelijkerwijs zijn vereist.
De waarden zijn uitsluitend gedekt, indien deze zich tijdens het vervoer en de korte
onderbrekingen bevinden onder het onmiddellijk bereik van de vervoerder.

6 Gebeurtenis Eén enkele handeling of evenement, dan wel meer dan één of een serie van met elkaar 
(hetzij doordat dezelfde persoon ze heeft verricht, hetzij anderszins) verband houdende
handelingen of evenementen, in welk verzekeringsjaar of welke verzekeringsjaren ook
ontstaan of ontdekt.

7 Verzekerde bedrag De in de polis vermelde verzekerde bedragen, welke gelden als maximum per gebeurtenis.
Voor één gebeurtenis, ook al zijn hierbij twee of meer vestigingen van verzekerde betrokken,
zal nimmer meer worden vergoed dan éénmaal het verzekerde maximum.
Ongeacht de eventuele meerwaarde van het verzekerde belang zal elke schade vallende
onder deze polis, met in achtneming van het verzekerde maximum, ten volle worden vergoed
tot ten hoogste de waarde van de verloren gegane waarden.

Artikel 2 Omschrijving van de dekking

Deze verzekering dekt de directe schade - als omschreven in de rubrieken 2.1 t/m 2.5 - die
verzekerde lijdt ten gevolge van het verloren gaan of de beschadiging van waarden binnen
Nederland. Deze rubrieken en rubriek 2.6 zijn uitsluitend van toepassing, indien deze in het
polisblad zijn vermeld tot maximaal de daarin genoemde verzekerde bedragen per gebeurtenis.

1 Verblijf in de vestiging Tijdens het verblijf van de waarden in de vestiging van verzekerde gedurende de
van verzekerde aanwezigheid van verzekerde en/of zijn personeel zijn deze waarden verzekerd tegen:
gedurende aanwezigheid a brand en brandblussing, ontploffing en blikseminslag;

b neervallen van lucht- of ruimtevaartuigen, als vermeld in ‘Nadere Omschrijvingen’;
c overval, als vermeld in ‘Nadere Omschrijvingen’.

2 Verblijf in de vestiging Tijdens het verblijf van de waarden in de in het polisblad omschreven goed afgesloten
van verzekerde bij brandkast(en), kluis (kluizen) en/of safeloketten in de vestiging van verzekerde bij
afwezigheid afwezigheid van verzekerde en zijn personeel zijn deze waarden verzekerd tegen:

a brand en brandblussing, ontploffing en blikseminslag;
b neervallen van lucht- of ruimtevaartuigen, als vermeld in ‘Nadere Omschrijvingen’;
c overval, als vermeld in ‘Nadere Omschrijvingen’;
d diefstal, voorafgegaan door braak aan de brandkast(en), kluis (kluizen) en/of safeloketten

of diefstal van de brandkast(en), muur-/vloerkluis(-kluizen) en/of safeloketten; deze
dekking is ook van kracht tijdens de aanwezigheid van verzekerde en/of zijn personeel.
Met braak wordt gelijkgesteld het zich toegang tot de brandkast(en), kluis (kluizen) en/of
safeloketten verschaffen door middel van de echte sleutel(s) en cijfer- of lettercode, indien
deze op gewelddadige wijze is (zijn) verkregen.

3 Verblijf in de nachtkluis Tijdens het verblijf van de waarden in een nachtkluis ten kantore van de bankier(s) van
van de bank verzekerde zijn deze waarden verzekerd tegen:

a brand en brandblussing, ontploffing en blikseminslag;
b neervallen van lucht- of ruimtevaartuigen, als vermeld in ‘Nadere Omschrijvingen’;
c overval, als vermeld in ‘Nadere Omschrijvingen’;
d diefstal, voorafgegaan door braak aan de nachtkluis.

4 Vervoer Tijdens het vervoer van de waarden door verzekerde of ingevolge al dan niet stilzwijgende
opdracht van of namens verzekerde, door één of meer personen, al dan niet in dienst van
verzekerde zijn deze waarden verzekerd tegen beroving, afpersing, diefstal, zakkenrollen,
verduistering, brand en brandblussing, ontploffing, blikseminslag of enigerlei andere oorzaak.
Direct en ononderbroken vervoer over buitenlands grondgebied tussen twee in Nederland
gelegen plaatsen is eveneens gedekt.
Hierbij is tevens verzekerd de directe schade die verzekerde lijdt:
– als gevolg van het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van een bank- of girosaldo of

andere vordering ten name van verzekerde;
– door het ontstaan van een schuld ten laste van verzekerde;
ten gevolge van het door, of met medeplichtigheid van, een met het overbrengen belaste
persoon frauduleus verhogen van cheques, promessen, bank/giro-overschrijvingsformulieren
of andere waardepapieren.



5 Verblijf in woningen, Tijdens het verblijf van de waarden in particuliere woningen, hotels en pensions zijn deze
hotels en pensions waarden verzekerd tegen een oorzaak als omschreven in artikel 2.4, met dien verstande dat:

– in woningen de waarden uitsluitend zijn gedekt indien deze zich bevinden onder het
onmiddellijk bereik van de in het polisblad genoemde personen of in een goed afgesloten
brandkast, kluis of meubel.
Wanneer meer dan 1 10.000,- aan waarden in de woning aanwezig is, dient doorlopend
een volwassen persoon thuis te zijn. Indien in geval van schade aan deze voorwaarde niet
is voldaan, vindt in het geheel geen schadevergoeding plaats;

– in hotels en pensions de waarden uitsluitend zijn gedekt indien deze zich bevinden onder
het onmiddellijk bereik van de in het polisblad genoemde personen of in een goed
afgesloten brandkast, kluis of safeloket.

6 Vals geld Voorts dekt deze verzekering de directe schade die verzekerde lijdt door het binnen
Nederland in ontvangst nemen van bankbiljetten en/of munten die later vals blijken te zijn.

Extra vergoedingen naast het verzekerde bedrag

7 Kosten vervanging Deze verzekering dekt de kosten van vervanging of wijziging van het slot en/of de sleutels 
sleutel en slot van de in het polisblad omschreven brandkast(en), kluis (kluizen) en/of safeloketten als

gevolg van het door een overval, als vermeld in ‘Nadere Omschrijvingen’, verloren gaan van
de sleutel(s) van deze brandkast(en), kluis (kluizen) en/of safeloketten tot maximaal 1 2.500,-
per gebeurtenis.

8 Particuliere Deze verzekering dekt de directe schade ten gevolge van het verloren gaan of de
eigendommen beschadiging van baar geld, bankbiljetten en/of roerende zaken toebehorende aan leden 

van het personeel of relaties van verzekerde door brand en brandblussing, ontploffing,
blikseminslag, neervallen van lucht- of ruimtevaartuigen en overval, als vermeld in ‘Nadere
Omschrijvingen’, tot maximaal 1 2.500,- per gebeurtenis. Deze dekking is van kracht
gedurende de tijd dat deze personeelsleden of relaties waarden van verzekerde tijdelijk 
onder hun berusting hebben en tevens tijdens het verblijf van deze personen in de vestiging
van verzekerde.

Vergoedingen boven het verzekerde bedrag

9 Bereddingskosten Dit zijn de kosten, die door verzekerde bij of na het ontstaan van een gedekte gebeurtenis
worden gemaakt ter voorkoming of vermindering van het verloren gaan van de verzekerde
waarden.

10 Kosten van experts bij Het salaris en de kosten van een door de maatschappij te benoemen expert komen ten laste
schaderegeling van de maatschappij. Van de eventueel door verzekerde benoemde expert komen salaris en

kosten voor diens eigen rekening. Indien een derde expert benoemd wordt dan komt de helft
van zijn salaris en kosten voor rekening van elk van de partijen.

11 Proceskosten Wordt verzekerde door een derde aansprakelijk gesteld voor een onder deze verzekering
gedekte gebeurtenis ten gevolge waarvan deze derde schade lijdt, dan zijn medegedekt de
kosten van met goedvinden of op verlangen van de maatschappij verleende rechtsbijstand
en/of gevoerde procedures.
Indien het totale bedrag dat van verzekerde wordt gevorderd het verzekerde bedrag per
gebeurtenis overschrijdt zullen de hier bedoelde kosten worden vergoed naar verhouding van
dat bedrag tot de hoogte van de ingediende vordering(en).

Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen

Uitsluitingen

1 Schade ontstaan buiten Schade ontstaan vóór de aanvang of na afloop van deze verzekering.
de looptijd van de 
verzekering

2 Ontdekkingstermijn Schade ontstaan meer dan twaalf maanden vóór de kennisgeving, als bedoeld in artikel 4.1.

3 Narisico-termijn Schade die niet binnen zes maanden na afloop van deze verzekering ter kennis van de
maatschappij is gebracht.

4 Oneerlijkheid verzekerde Schade ontstaan door oneerlijkheid van verzekerde (indien een natuurlijk persoon), vennoten,
bestuurders, statutaire directeuren en commissarissen van verzekerde.

5 Dader eerder betrokken Schade die is veroorzaakt door een lid van het personeel van verzekerde, waarvan 
bij schade verzekerde eerder gebleken is, dat dit personeelslid zich hetzij als dader, hetzij als

medeplichtige aan een vermogensmisdrijf of poging daartoe heeft schuldig gemaakt.

6 Sleutels onbeheerd Schade ontstaan door diefstal gepleegd met de echte sleutel(s) en/of de reservesleutel(s) van
de in het polisblad omschreven brandkast(en), kluis (kluizen) en/of safeloketten of met behulp
van informatie over de cijfer- of letter-slotcombinatie indien deze sleutel(s) en/of informatie
onbeheerd (in een al dan niet gesloten meubelstuk of anderszins) in de vestiging, waarin deze
brandkast(en), kluis (kluizen) en/of safeloketten zich bevinden, zijn achtergelaten.

7 Transport door derden Schade ontstaan tijdens vervoer per post of door een onderneming die haar bedrijf maakt van
het vervoeren voor derden, tenzij uitdrukkelijk anders in de polis is vermeld.

8 Gesloten bewaargeving Schade ontstaan door het verloren gaan of de beschadiging van waarden, die verzekerde zijn
toevertrouwd of in commissie gegeven, of die verzekerde in bewaring heeft genomen of
waarvoor verzekerde aansprakelijk is, waarvan verzekerde zich vóór het ontstaan van de
schade niet heeft overtuigd, waaruit zij bestaan of welke de nominale waarde was of dat de
waarden werkelijk aanwezig waren.



9 Elders lopende Schade die onder enige andere door verzekerde of derden gesloten verzekering is gedekt of 
verzekering zou zijn gedekt, indien deze geldverzekering niet zou hebben bestaan; dit onverschillig of de

andere verzekering van oudere of van jongere datum is dan deze geldverzekering.

10 Molest Schade als gevolg van gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij, als vermeld in ‘Nadere Omschrijvingen’.

11 Atoomkernreacties Schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, als vermeld
in ‘Nadere Omschrijvingen’, onverschillig hoe deze reacties zijn ontstaan.

12 Aardbeving Schade als gevolg van aardbeving.

Beperkingen

13 Schadevergoeding Schadevergoeding wordt uitsluitend verleend indien en voor zover de betrokken bancaire
bancaire instellingen instelling geen schade vergoedt en daarvoor ook niet verplicht kan worden.

Artikel 4 Schade

1 Verplichtingen van Bij schade is verzekerde verplicht:
verzekerde bij schade – de schade zoveel mogelijk te beperken;

– terstond kennis te geven aan de maatschappij;
– een schriftelijke schade-aangifte in te dienen;
– alle informatie en bewijsstukken te verstrekken, die de maatschappij of de door haar

aangestelde expert nodig acht;
– aanwijzingen van de maatschappij of de door haar aangestelde expert op te volgen en alle

redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen;
– aangifte te doen bij de politie of justitie, behalve in geval van oneerlijkheid van personeel

van verzekerde. Bij oneerlijkheid van personeel van verzekerde zal verzekerde eerst
overleg plegen met de maatschappij waarna al of niet aangifte bij de politie of justitie
wordt gedaan;

– indien de schade is veroorzaakt door derden in ieder opzicht mee te werken opdat de
maatschappij de schade kan verhalen.

2 Verlies van recht op Elk recht op schadevergoeding vervalt:
schadevergoeding – als niet binnen 12 maanden nadat de schadevergoeding door de maatschappij mocht zijn

geweigerd, een rechtsvordering is ingesteld;
– als verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt;
– als een uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verplichting niet is nagekomen en

daardoor de belangen van de maatschappij zijn geschaad.

3 Schaderegeling Voor zover de schade en kosten niet bij onderling goedvinden worden geregeld, zal de
maatschappij een expert benoemen.
Bij verschil van mening over het schadebedrag of de kosten, heeft verzekerde het recht om
tegenover de expert van de maatschappij zelf ook een expert aan te wijzen. Bij verschil van
mening tussen de beide experts zullen deze tezamen een derde expert benoemen. Deze zal,
na de beide experts behoorlijk opgeroepen en gehoord te hebben, binnen de grenzen der
beide taxaties het schadebedrag en de kosten bindend vaststellen.

4 Overdracht rechten Verzekerde is verplicht aan de maatschappij op haar verzoek alle rechten over te dragen van
de verzekerde waarden die verloren zijn gegaan en waarvoor de maatschappij aan verzekerde
uitkering zal doen of heeft gedaan. Indien de verzekerde waarden, die verloren zijn gegaan,
zonder tussenkomst van de maatschappij weer in het bezit komen van verzekerde, is hij
verplicht terstond de maatschappij daarvan in kennis te stellen.

5 Verhaalsrecht De maatschappij oefent op leden van het personeel van verzekerde alleen verhaal uit of
verzoekt verzekerde dit verhaal uit te oefenen, indien de schade door opzet van deze
personeelsleden is veroorzaakt.
Indien met betrekking tot een gebeurtenis de schade -na vergoeding door de maatschappij-
geheel of gedeeltelijk wordt verhaald, wordt hetgeen is verhaald tussen verzekerde en de
maatschappij verdeeld naar verhouding van ieders aandeel in de totale schade.
Een eigen risico wordt eveneens beschouwd als een aandeel van verzekerde in de schade.

6 Schadevaststelling Voor de schadevaststelling wordt uitgegaan van de in de polis vermelde verzekerde bedragen.
De waarde van geld en waardepapieren wordt bepaald overeenkomstig de gemiddelde
marktprijs of waarde in Amsterdam geldend op de dag van ontdekking van de schade.
Indien voor het geld of de waardepapieren geen marktprijs of waarde in Amsterdam is
genoteerd, wordt als waarde aangenomen de door partijen overeen te komen waarde.

7 Automatische In geval van schade wordt het schadebedrag, zonder dat enige extra premie is verschuldigd,
bijverzekering automatisch bijverzekerd met inachtneming van de verzekerde bedragen van de polis,

onverminderd het opzeggingsrecht van de maatschappij overeenkomstig artikel 8.3. 

8 Schade verhaalbaar Indien zich een schade voordoet, die in verschillende rubrieken van artikel 2 is omschreven of
onder verschillende (mede) onder de overige bewoordingen van de polis is begrepen, wordt deze schade slechts 
rubrieken of onder één rubriek, zonodig ter keuze van verzekerde, vergoed.
bewoordingen Indien blijkt dat het verzekerde bedrag onder één der rubrieken ontoereikend is en/of indien

een eigen risico van toepassing is, kan derhalve het ongedekte meerdere en/of het eigen
risico niet onder een andere rubriek worden verhaald.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de artikelen 2.7 t/m 2.11.

Artikel 5 Verzwaring of uitbreiding van het risico

De maatschappij is niet tot uitkering verplicht, indien het risico is verzwaard of uitgebreid,
indien althans vorenbedoelde verzwaring of uitbreiding van het risico van dien aard is, dat de
maatschappij deze verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten



of voortgezet, indien zij van de ware staat der zaak had kennis gedragen; één en ander tenzij
verzekerde aannemelijk maakt, dat noch het ontstaan noch de omvang der schade door
zodanige verzwaring of uitbreiding van het risico is beïnvloed.

Artikel 6 Premie

1 Premiebetaling Premie, waarin begrepen kosten en eventueel assurantiebelasting, is op de vervaldag bij
vooruitbetaling verschuldigd.
Indien de premie niet binnen 30 dagen na de vervaldag volledig is voldaan, biedt de
verzekering, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is, geen dekking meer.
De verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen. De dekking wordt weer van kracht
om 12 uur ’s middags van de dag volgend op die, waarop de verschuldigde premie is
aangeboden en door de maatschappij is aanvaard.
Gebeurtenissen, die zich hebben voorgedaan gedurende de periode waarin de verzekering
geen dekking bood, blijven echter van de dekking uitgesloten.

2 Premierestitutie De verzekeringnemer heeft recht op een naar billijkheid vast te stellen restitutie van premie
over de nog niet verstreken verzekeringstermijn:
– bij tussentijdse beëindiging door de maatschappij anders dan wegens (een poging tot)

opzettelijke misleiding van de maatschappij;
– bij tussentijdse beëindiging omdat het verzekerde belang is komen te vervallen als gevolg

van overlijden of (r)emigratie.

Restitutie vindt niet plaats indien het te restitueren bedrag minder dan 1 10,- bedraagt.

Artikel 7 Wijziging van de verzekering

1 Herziening van premie De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van 
en/of voorwaarden dezelfde soort als deze verzekering te herzien en deze verzekering tussentijds aan de nieuwe

premie en/of voorwaarden aan te passen.
De maatschappij zal de verzekeringnemer van tevoren schriftelijk in kennis stellen van de
aanpassing. Tot 30 dagen na de aanpassingsdatum heeft de verzekeringnemer het recht de
aanpassing schriftelijk te weigeren, indien deze leidt tot hogere premie of voorwaarden die
voor hem nadeliger zijn. Indien de verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt, eindigt de
verzekering met onmiddellijke ingang.
Als de verzekering bestaat uit verschillende in de polis vermelde en in de premie-opstelling
gespecificeerde onderdelen dan geldt deze herzieningsregeling per onderdeel en is
beëindiging alleen mogelijk voor de onderdelen, waarop de aanpassing betrekking heeft.

2 Overgang van het Bij overgang van het verzekerde belang eindigt de verzekering. Hiervan moet de maatschappij
verzekerde belang binnen 8 dagen na deze overgang in kennis worden gesteld.

Artikel 8 Looptijd van de verzekering

1 Duur en beëindiging De verzekering is aangegaan voor de contractsduur die in de polis is aangegeven.
De contractsduur wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor de in de polis aangegeven
termijn, tenzij de verzekering overeenkomstig het hieronder bepaalde is beëindigd. 
Opzegging van de verzekering tegen het einde van de contractsduur waarvoor de verzekering
is aangegaan of verlengd, dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 maanden.

2 Tussentijdse beëindiging De verzekering of een onderdeel daarvan kan door de verzekeringnemer tussentijds worden 
door verzekeringnemer opgezegd, indien deze, overeenkomstig het bepaalde in het artikel 7.1 niet akkoord gaat met

een aanpassing van premie en/of voorwaarden.

3 Tussentijdse beëindiging De verzekering of een onderdeel daarvan kan door de maatschappij tussentijds schriftelijk 
door de maatschappij worden opgezegd:

– per premievervaldatum, met een opzegtermijn van tenminste 3 maanden;
– gedurende de periode dat de verzekeringnemer in gebreke is de verschuldigde premie te

voldoen, met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
– na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk op de 30e dag na afwikkeling is

geschied, met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
– indien in geval van schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, met onmiddellijke

ingang.

Artikel 9 Algemene informatie

1 Adres Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan
zijn laatste bij de maatschappij bekende adres, of aan het adres van de tussenpersoon via
wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

2 Persoonsgegevens De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader
over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij 
(of als deze verzekering loopt via een gevolmachtigd agent: de gevolmachtigd agent)
gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.
Aanmelding van de door de maatschappij gevoerde registratie bij de Registratiekamer is
gedaan op 29 juni 1990. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder 
ter inzage bij de maatschappij.

3 Toepasselijk recht en Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
klachteninstanties Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kan men zich, behalve tot 

de directie van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam,
wenden tot Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN ’s-Gravenhage.



Nadere Omschrijvingen

1 Neervallen van lucht- of Onverminderd het bepaalde in de molestclausule is ook gedekt schade aan de verzekerde
ruimtevaartuigen zaken ten gevolge van 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 alsmede enig
ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp.

2 Overval Onder overval wordt verstaan afpersing of diefstal, voorafgegaan door, gepaard gaande met
of gevolgd door geweld of bedreiging met geweld tegen personen.

3 Atoomkernreacties Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radio-activiteit.
Hieronder wordt niet verstaan radio-actieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie
bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-
militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning 
(voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen 
van radio-actieve stoffen.
Uitzondering hierop geldt indien krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de
geleden schade aansprakelijk is. Onder wet is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de
aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder kerninstallatie wordt verstaan 
een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet.

4 Molest De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel
van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981, ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd.


