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De Nassau

Geld(t) als de techniek je
in de steek laat.

Techniekpolis

Nassau verzekeringen beschikt over uitgebreide, specialistische kennis 

op het gebied van technische verzekeringen. Continuïteit in acceptatie 

en kwaliteit in schadeafhandeling vormen onze uitgangspunten. 

Technische inspecties voeren we zelf uit, waardoor we snel, flexibel 

en servicegericht kunnen optreden. De verzekeringen kennen heldere 

polisvoorwaarden en zijn gericht op maatwerkoplossingen. 

Ze bieden een houvast in de risicovolle wereld van vandaag, waarin 

de techniek een steeds belangrijkere rol speelt. De Nassau Techniekpolis

bestaat uit een CAR-verzekering, een Machinebreuk(bedrijfsschade)-

verzekering en een Computer- en Elektronicaverzekering.

Yo
u

r 
ri

sk
 

is
 o

u
r 

co
n

ce
rn



Construction All Risk
(CAR)verzekering

Naast de risico’s als brand, storm en ander van buitenkomend onheil 

waaraan ieder voltooid bouwwerk blootstaat, loopt hetzelfde gebouw 

in de aanbouwfase nog meer risico’s. Bijvoorbeeld door diefstal en 

vandalisme op de relatief makkelijk toegankelijke bouwplaats of door

regen- of stormschade zolang de constructie nog open en minder stabiel is. 

Ook wordt de schade

vaak veroorzaakt

door fouten van de 

bouwende partijen

zelf, zoals een ont-

werp- of constructie-

fout of een gebrek 

in een materiaal. 

Daarnaast kunnen

bouwactiviteiten

zoals heien en 

bemaling nadelige

invloed hebben op de omgeving. 

Kortom, voldoende risico’s om rekening

mee te houden. Die risico’s worden

gedekt door de CAR-verzekering van

Nassau verzekeringen.

Zowel de opdrachtgever (bedrijven, 

overheid of projectontwikkelaars) als 

de aannemer kan een dergelijke 

verzekering afsluiten. Het grote voor-

deel is dat alle bij de bouw betrokken 

partijen meeverzekerd zijn, zodat 

in geval van schade geen langdurige

discussies hoeven te ontstaan over wie

voor de schade op dient te draaien.

Naast de mogelijkheid om een CAR-

verzekering voor één specifiek werk te

Zeker, als het misloopt...

Opleveren wordt

soms inleveren...

De overige secties kunnen al naar gelang

de behoefte gekozen worden. Hiermee

is de CAR-verzekering perfect af te

stemmen op de relevante bouwrisico’s.

Sectie 1 Het werk

Tijdens de bouw- en de onderhouds-

termijn is het werk verzekerd tegen

materiële schade,verlies ofvernietiging.

Diefstal van bouwmaterialen is ook

meeverzekerd

Sectie 2 Aansprakelijkheid 

Deze sectie dekt de aansprakelijk-

heidsschade die voortvloeit uit de

bouwactiviteiten op of om en nabij

de bouwplaats.

Sectie 3 Bestaande eigendommen

van de opdrachtgever 

Hieronder valt de aansprakelijkheid

voor schade aan bestaande gebouwen

e.d. van de opdrachtgever zonder

dat hierbij schuld hoeft te worden

aangetoond en zonder de uitsluiting

voor opzicht.

Sectie 4 Hulpmaterialen 

Onder deze sectie zijn zaken mee-

verzekerd die op de bouwplaats

aanwezig zijn zonder dat ze per-

manent in het bouwwerk worden

verwerkt, zoals gereedschappen, 

keten en loodsen.

Sectie 5 Eigendommen van

directie en personeel 

Deze sectie verzekert de persoonlijke

eigendommen van personen die op

de bouwplaats werkzaam zijn.

Sectie 6 Bedrijfsschade 

Ten gevolge van een materiële schade

aan het werk of bestaande eigendommen

kan bedrijfsschade optreden. Dit kan

in de vorm van bijvoorbeeld gederfde

winst of huurpenningen door te late

oplevering of doorlopende vaste lasten

en verlies van nettowinst indien de

bestaande fabriek stil komt te liggen.

Onder deze rubriek kan een dergelijke

schade worden meeverzekerd.

sluiten, bestaat de mogelijkheid van 

een doorlopende CAR-verzekering. 

Deze verzekering wordt toegesneden 

op de door verzekeringnemer uit te 

voeren werken en is vooral praktisch

voor aannemers of opdrachtgevers 

die regelmatig of zelfs continu met

bouwprojecten te maken hebben.

Gedurende de hele bouwperiode is het

bouwproject verzekerd. Indien het 

project uitloopt kan de verzekering 

verlengd worden tegen aanvullende

premie. Betreft het een montagerisico

zoals een installatietechnisch werk, dan

zal er voor de definitieve oplevering

getest moeten worden. Deze testperiode

kan ook meeverzekerd worden. 

Na de bouwperiode kan de zogenoemde

onderhoudstermijn meeverzekerd

worden voor schade die pas in de

onderhoudstermijn wordt ontdekt of

daarin wordt veroorzaakt. 

De secties van de CAR-verzekering

De CAR-verzekering van Nassau verze-

keringen biedt een uitgebreide dekking

en bestaat uit meerdere secties, waarvan

alleen sectie I (Het werk) verplicht is.
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Zeker,als hetvastloopt ...

Binnen het bedrijfsleven is het accent de laatste decennia steeds

sterker komen te liggen op mechanisatie en automatisering.

Dit heeft geresulteerd in een toename van het gebruik van zeer

geavanceerde en dure machines. Mocht het onverhoopt fout gaan,

dan is de afhankelijkheid van dure specialisten en kostbare

onderdelen veelal groot.

De Machinebreuk

(Bedrijfsschade)-

verzekering

van Nassau

verzekeringen

biedt een uitge-

breide dekking

en bestaat uit 

2 secties, waarvan

alleen Sectie 1

verplicht is. 

Sectie 1  Machinebreuk

De Machinebreukverzekering

dekt de materiële schade aan

machines die is ontstaan door

een plotselinge en onvoorziene

omstandigheid. Dit kan van

buitenaf komen, zoals een

bedieningsfout of achtergelaten

gereedschap of door een eigen

gebrek van de machine. Denk hierbij

aan een constructie- of materiaalfout.

Uiteraard is slijtage uitgesloten. 

De herstelkosten, zoals de kosten

van onderdelen, arbeidsloon en reis-

en verblijfskosten van de monteur

worden vergoed. Naast de reparatie-

kosten en eventuele opruimings-

kosten worden de meerkosten voor

overwerk en/of expresszendingen

ter bespoediging van de herstelling

vergoed.

Sectie 2 Bedrijfsschade

De bedrijfsschade die het gevolg

is van een calamiteit die gedekt is

Dat loopt vast

aardig in de

papieren...

onder de Machinebreukverzekering

(Sectie1) kan worden meeverzekerd.

Vaak veroorzaakt defecte apparatuur

een stagnatie in de productie.

In het ergste geval kan totale

bedrijfsstilstand optreden.

Onder bedrijfsschade wordt het

derven van nettowinst en het door-

lopen van de vaste lasten als gevolg

van een bedrijfsstilstand verstaan.

Er kan stilstand zijn van een machine

of in het ergste geval kan totale bedrijfs-

stilstand optreden. De bedrijfsschade

kan zeer aanzienlijke vormen aannemen.

Deze kosten, die vooraf moeilijk zijn

te budgetteren, zijn gedekt onder de

Machinebreuk(bedrijfsschade)-

verzekering.

Het is mogelijk dat er extra kosten

moeten worden gemaakt om de

productie geheel of gedeeltelijk

te kunnen handhaven. Ook deze

uitgaven worden vergoed als het

leidt tot vermindering van de schade.

Machinebreuk-
(bedrijfsschade)verzekering
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Computers en andere elektronische apparatuur vormen een uiterst

belangrijke schakel binnen elk bedrijf. Schade aan dergelijke 

apparatuur heeft dikwijls vérstrekkende gevolgen en zorgt voor 

aanzienlijke kosten.

De Computer- en Elektronicaverzeke-

ring van Nassau verzekeringen dekt

plotselinge en onvoorziene materiële

schade aan computers en andere

elektronische apparatuur, zoals

computers, printers, scanners en

kopieerapparaten, maar ook aan

telefooncentrales en alarminstallaties.

De dekking omvat alle gevolgen van

externe oorzaken waaronder brand,

blikseminslag, inductie, overspanning,

diefstal na braak en vandalisme.

Onachtzaamheid, zoals een kopje

koffie dat over de apparatuur valt,

is eveneens gedekt. 

De secties van de Computer-

en Elektronicaverzekering

De Computer- en Elektronicaverzeke-

ring van Nassau verzekeringen biedt

een uitgebreide dekking en bestaat

uit drie secties, waarvan alleen

Sectie 1 (Materiële schade) verplicht

is. De overige secties kunnen al naar

gelang de behoefte gekozen worden.

Zeker,als het uitvalt ...
Sectie 1 Materiële schade

De apparatuur is verzekerd tegen een

plotselinge en onvoorziene materiële

beschadiging en diefstal na braak.

Sectie 2 Extra kosten

Deze sectie geeft dekking voor de

kosten, voortvloeiende uit een onder

Sectie 1 gedekte schade, die nood-

zakelijk moeten worden gemaakt om

stagnatie in het bedrijf te voorkomen.

Hierbij valt te denken aan het huren

van pc’s omdat de eigen computers

zijn gestolen en nieuwe niet onmiddel-

lijk te leveren zijn.

Sectie 3 Reconstructiekosten

Deze dekking verzekert de kosten

die ermee gemoeid zijn om, na een

volgens Sectie 1 gedekte schade,

verloren gegane data opnieuw te

verkrijgen en/of samen te stellen.

Het laatste

waar je mee

rekent...

Computer- en
Elektronicaverzekering
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Maatwerk

Wij hechten aan een persoonlijke, individuele benadering om zodoende 

een dekking op maat te realiseren. Nadat wij uw uitgebreide 

vragenformulier hebben ontvangen, kunnen wij u op korte termijn een 

offerte aanbieden. Natuurlijk kunt u hierbij ook onze hulp inschakelen.

Vragen?

Wilt u meer weten over onze Techniekpolis, neem dan contact op met uw 

tussenpersoon of met Nassau Verzekering Maatschappij N.V., 

Postbus 65, 3000 AB Rotterdam, telefoon (010) 414 14 00, 

e-mail techniek@bloemersnassau.com, website www.nassau-int.nl



Nassau verzekeringen

Nassau Verzekering Maatschappij N.V.
Westblaak 220
Postbus 65, 3000 AB Rotterdam
T +31 (0) 10 414 14 00
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