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RUBRIEK A: BIJZONDERE VOORWAARDEN BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID INCLUSIEF CLIENTENOBJECTEN 
 

  Januari 2008: GAR8A 

 
 

Samenhang en samenloop voorwaarden.  Deze bijzondere voorwaarden 
vormen een onlosmakelijk geheel met de algemene 
verzekeringsvoorwaarden GAR08. De bijzondere voorwaarden gaan 
voor de algemene verzekeringsvoorwaarden. 
 
 

ARTIKEL A1 

Begripsomschrijvingen 

 
In deze bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
A1.1 Milieuaantasting 

De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van 
enige vloeibare, vaste of gasvormige stof voor zover die een 
prikkelende of een besmetting of 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). 

 
A1.2 Motorrijtuig van cliënt 

a. Motorrijtuigen en aanhangers (zoals aanhangwagens, 
boottrailers, caravans) van een cliënt voor zover deze voor 
reparatie of onderhoud aan verzekeringnemer zijn 
toevertrouwd. 

b. Door verzekerde verkochte, bepaalde, maar nog niet 
afgeleverde motorrijtuigen en aanhangers, op voorwaarde 
dat de verkoop schriftelijk is vastgelegd. 

c. Leaseauto’s, eigendom van verzekeringnemer en in gebruik 
bij derden, voor zover deze voor reparatie of onderhoud aan 
verzekeringnemer zijn toevertrouwd. 

d. consignatie-auto’s van particulieren, mits hieraan een 
schriftelijke overeenkomst volgens BOVAG model aan ten 
grondslag ligt. 

 
A1.3 Verzekerde 

a. De verzekeringnemer in de omschreven hoedanigheid. 
b. Zijn vennoten, firmanten, compagnons, commissarissen en 

bestuurders, handelend als zodanig. 
c. Ondergeschikten, familieleden en huisgenoten van 

verzekeringnemer met betrekking tot werkzaamheden, die 
zij namens verzekeringnemer in diens verzekerde 
hoedanigheid verrichten. 

d. Personeelsverenigingen, pensioen- en andere fondsen, 
instellingen en stichtingen, alsmede de als zodanig 
handelende ondergeschikten en bestuursleden daarvan, 
uitsluitend bestaand in verband met de verhouding tussen 
verzekeringnemer en zijn ondergeschikten. 

e. Ondernemingsraden van verzekeringnemer, alsmede hen 
leden, handelend als zodanig. 

 
 

ARTIKEL A2 

Dekking 

 
A2.1 Omschrijving van de dekking 

a. Aansprakelijkheid/hoedanigheid. 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde uit 
onrechtmatige daad of overeenkomst voor schade die is 
veroorzaakt binnen de verzekerde hoedanigheid. Hieronder 
is begrepen de aansprakelijkheid van verzekeringnemer als 
bezitter van de bij verzekerde in gebruik zijnde opstallen. 

b. Bijzondere aansprakelijkheden. 
Verzekerd is de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of 
overeenkomst van: 
1. consumpties 
 verzekerde voor schade verband houdende met aan 

bezoekers en verzekerden verstrekte spijzen, dranken 
en rookwaren. 

2. relatiegeschenken 
 verzekerde voor schade verband houdende met aan 

relaties gegeven zaken. 
3. verzekerden onderling 
 verzekerden voor schade toegebracht aan elkaar. 
4. Dienst- en oriëntatiereis 
 ondergeschikten als particulier persoon tijdens dienst- 

en oriëntatiereis. 
5 Eigendommen van verzekeringnemer 
 a. Bestuurders en commissarissen van 

verzekeringnemer, indien deze een rechtspersoon is;  
 b. Ondergeschikten, huisgenoten en familieleden van 

verzekeringnemer voor schade toegebracht in de 
werkzaamheden die zij voor het bedrijf van 
verzekeringnemer verrichten; voor schade toegebracht 
aan eigendommen van verzekeringnemer met 

uitzondering van geld en geldswaardige papieren en van 
zaken, die verzekerde in zijn feitelijke macht of onder 
zich heeft en met uitzondering van schade door brand, 
zelfontbranding, brandblussing, ontploffing, diefstal en 
verduistering. 

c. Schade aan motorrijtuigen van cliënten. 
 Verzekerd is schade aan: 

1. een motorrijtuig van cliënt veroorzaakt door een van 
buiten komend onheil. 

2. zaken die zich in of op het motorrijtuig van cliënt 
bevinden terwijl dat motorrijtuig aan 
verzekeringsnemer is toevertrouwd om te bewerken en 
verzekeringsnemer aansprakelijk is voor de ontstane 
schade.  

 
A2.2. Omvang van de dekking 

a. Verzekerd bedrag per aanspraak. 
 De verzekering geeft per aanspraak dekking tot ten hoogste 

het in de polis daarvoor genoemde bedrag voor alle 
verzekerden tezamen. Indien de schade, die uit één 
aanspraak voortvloeit, zich gedurende meerdere jaren 
voordoet, geeft de verzekering voor deze aanspraak dekking 
tot ten hoogste het verzekerd bedrag per aanspraak, zoals 
dat verzekerd was op het moment dat de schade zich voor 
het eerst manifesteerde. 

b. Schade aan motorrijtuigen van cliënten. 
 Voor motorrijtuigen van cliënten zoals omschreven in artikel 

A1.2.b. zal nooit meer vergoed worden dan de concreet door 
verzekeringnemer geleden schade. Als een verzekerde niet 
aansprakelijk is voor een door een cliënt geleden schade, 
wordt de schade vergoed nadat de cliënt zijn rechten 
overgedragen heeft aan verzekeraar 

c. Verzekerd bedrag per verzekeringsjaar. 
 Onverminderd het onder a en b bepaalde, geeft de 

verzekering per verzekeringsjaar dekking tot ten hoogste 
het in de polis daarvoor genoemde bedrag voor schade, 
welke uitsluitend verband houdt met door of onder 
verantwoordelijkheid van verzekeringnemer behandelde of 
(op)geleverde goederen voor zover die uit meerdere 
aanspraken voortvloeit en zich in het betreffende jaar voor 
het eerst manifesteert. Bij beëindiging van de verzekering 
zoals vermeld in artikel A2.4.b (uitloop) geeft de 
verzekering dekking tot ten hoogste het verzekerd bedrag 
per verzekeringsjaar, zoals dat in het laatste 
verzekeringsjaar was overeengekomen, voor alle 
aanspraken tezamen, ongeacht de aard van de 
aansprakelijkheid, die veroorzaakt zijn tijdens de looptijd 
van de verzekering en die zich in de periode van één jaar na 
beëindiging daarvan manifesteren. 

 
A2.3 Dekkingsgebied 

De dekking geldt voor een aanspraak die zich waar ook ter 
wereld voordoet, tenzij de aanspraak verband houdt met 
verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden in of met 
zaken door verzekerde of anderen bedrijfsmatig geëxporteerd 
naar de Verenigde Staten van Amerika of Canada. 

 
A2.4 Grenzen van de dekking naar tijd 

a. Inloop. 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van schade, die zich eerst 
manifesteert tijdens de looptijd van de “verzekering”, 
ongeacht wanneer de schadeveroorzakende aanspraak heeft 
plaatsgevonden. 

b. Uitloop. 
Uitsluitend indien de verzekering eindigt wegens opheffing 
van het bedrijf of beëindiging van het beroep, anders dan 
door faillissement, blijft de dekking van kracht ten aanzien 
van de aansprakelijkheid voor schade, die veroorzaakt is 
tijdens de looptijd van de verzekering en die zich in de 
periode van één jaar na beëindiging daarvan manifesteert. 

 
 

ARTIKEL A3 

Uitsluitingen 

 
Niet verzekerd is schade: 
 
A3.1 Vestigingen in het buitenland 

Voortvloeiende uit de bedrijfsuitoefening door een vestiging 
buiten Nederland. 

 
A3.2 Motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen 

veroorzaakt met of door een motorrijtuig, vaartuig of 
luchtvaartuig, dat verzekerde bezit, houdt, bestuurt, gebruikt, of 
als werkgever doet of laat gebruiken. 
Daarentegen is wel verzekerd de aansprakelijkheid: 



 
 
 

 
 

 
 

a. Ontkoppelde aanhanger of oplegger. 
 voor schade veroorzaakt met of door een aanhanger of 

oplegger die, na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of 
losgeraakt, veilig buiten het verkeer tot stilstand is 
gekomen. 

b. Laden/lossen. 
 voor schade veroorzaakt door lading, bij het laden of lossen 

van een motorrijtuig, aanhanger of oplegger. 
c. Lading. 
 voor schade door lading, die zich bevindt op, dan wel valt of 

gevallen is van een motorrijtuig, aanhanger af oplegger. 
d. Motorrijtuig gebruikt door ondergeschikten. 
 van verzekeringnemer als werkgever voor schade 

veroorzaakt door ondergeschikten bij gebruik in zijn dienst 
van een motorrijtuig, dat niet aan hem toebehoort of aan 
hem is toevertrouwd. 
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e. Passagiers. 
 voor schade toegebracht door verzekerde als passagier van 

een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig. 
 
A3.3 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen, afstand van regres 

a. Voortvloeiende uit een boete-, schadevergoedings-, 
garantie-, vrijwarings- of dergelijk beding, tenzij en uit- 
sluitend voor zover verzekerde ook zonder dat beding 
aansprakelijk is. 

b. Waarvoor verzekerde regres zou kunnen uitoefenen op een 
derde, indien van dit recht tegenover deze derde geen 
afstand was gedaan. 

 
A3.4 Vervangings-, herstel- en terugroepkosten of kosten, ongeacht 

door wie geleden of gemaakt, ontstaan in verband met: 
a. het vervangen, verbeteren, herstellen of terugroepen van 

door of onder verantwoordelijkheid van verzekeringnemer 
(op)geleverde zaken. 

b. het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van door of 
onder verantwoordelijkheid van verzekeringnemer 
uitgevoerde werkzaamheden.  Een en ander met inbegrip 
van de schade, voortvloeiende uit het niet naar behoren 
kunnen gebruiken van (op)geleverde of behandelde zaken. 

 
A3.5 Milieuaantasting 

verband houdende met milieuaantasting, tenzij deze 
milieuaantasting een plotselinge onzekere gebeurtenis is en deze 
gebeurtenis niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam 
(in)werkend proces. 
a. Subsidiaire dekking. 
 De dekking zoals deze uit het bovenstaande voortvloeit 

geldt alleen indien en voor zover de aansprakelijkheid 
hiervoor niet verzekerd is onder een milieu-
aansprakelijkheidsverzekering. 

b. 7A 1638x Burgerlijk Wetboek. 
 De uitsluiting voor milieuaantasting is niet van toepassing 

op de aansprakelijkheid van verzekeringnemer tegenover 
zijn ondergeschikten voor schade, die door ben wordt 
geleden en die verband houdt met het verrichten van 
werkzaamheden ten behoeve van verzekeringnemer. 

c. Eigen risico. 
 Een eigen risico onder een milieuaansprakelijkheids-

verzekering wordt niet vergoed. Een eigen risico onder deze 
verzekering zal niet worden toegepast, indien ingeval van 
schade de aansprakelijkheid hiervoor primair onder een 
milieuaansprakelijkheidsverzekering is verzekerd. 

 
 

A3.6 Opzicht 
aan zaken die veroorzaakt is gedurende de tijd dat verzekerde of 
een ander voor hem deze zaken in beheer, in huur, ter vervoer, 
in gebruik, ter bewerking, ter behandeling, voor herstel of om 
een andere reden onder zich heeft met inbegrip van de schade 
wegens het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de 
zaken. Daarentegen is wel verzekerd de aansprakelijkheid: 
a. Zaken van ondergeschikten. 
 van verzekeringnemer als werkgever voor schade aan zaken 

van ondergeschikten. 
b. Werkzaamheden bij cliënten of derden. 
 voor schade aan zaken als gevolg van werkzaamheden bij 

cliënten of derden. Voor schade aan zaken die ter uitvoering 
van de overeengekomen werkzaamheden worden gebruikt of 
speci6ek in bewerking zijn, blijft de uitsluiting onverkort van 
kracht. 

c. Toevoeging van zaken. 
 voor schade aan zaken ontstaan na op- of teruglevering 

daarvan, nadat daaraan of daarin een bestanddeel of 
onderdeel is toegevoegd, her- of geplaatst. Schade aan het 
toegevoegde, her- of geplaatste bestanddeel of onderdeel 
en kosten wegens vervangen, ver- beteren, herstellen of 
terugroepen daarvan blijven uitgesloten. 

d. Regres brandverzekeraars. 
 voor schade aan zaken, die verzekerde anders dan in huur, 

pacht, bruikleen of bewaarneming rechtmatig onder zich 
heeft, indien en voor zover ter zake daarvan door 
brandverzekeraars schade is vergoed en door hen regres 
wordt genomen. 

e. Beurzen en tentoonstellingen. 

voor schade aan gehuurde of ter beschikking gestelde 
ruimten of stands bij deelname aan beurzen, tentoon- 
stellingen en dergelijke. 

f. Motorrijtuigen van cliënten. 
voor schade aan motorrijtuigen van cliënten zoals 
omschreven in art A.2.2. 

 
A3.6. Indien is afgeweken van de voorschriften in artikel 4 

(sleutelbeheer) van de algemene voorwaarden GAR08. 
 
 

ARTIKEL A4 

Schade 

 
A4.1 Vergoeding van schade aan motorrijtuigen van cliënten 

a. Verzekeraar vergoedt de reparatiekosten tot maximaal het 
verschil in waarde van het motorrijtuig onmiddellijk voor en 
na de gebeurtenis. Indien de reparatiekosten meer 
bedragen dan dat verschil vergoedt verzekeraar maximaal 
het verschil. 

b. Verzekeraar vergoedt echter het verschil in waarde van het 
motorrijtuig vóór en na de gebeurtenis, indien de 
reparatiekosten vermeerderd met de waarde van de 
restanten, de waarde volgens A4.1.c te boven gaan of 
indien de reparatiekosten tweederde van de waarde volgens 
A4.1.c overtreffen. 

c. Nieuwwaarde- en afschrijvingsregeling. 
 De vaststelling van de waarde van het motorrijtuig voor de 

gebeurtenis geschiedt op de volgende wijze: 
1. indien de ouderdom van het motorrijtuig niet meer is 

dan 12 maanden, zal de nieuwwaarde worden 
aangehouden, zonder dat daarop een afschrijving wordt 
toegepast. 

2. indien de ouderdom van het motorrijtuig meer is dan 12 
maanden, wordt een afschrijving toegepast te rekenen 
vanaf een ouderdom van 6 maanden. Voor iedere 
daarna geheel verstreken periode van een maand, 
bedraagt de afschrijving 1,5% over de eerste € 
10.000,- van de catalogusprijs en 2% per maand over 
het meerdere. Voor de bepaling van de ouderdom van 
het motorrijtuig wordt uitgegaan van de afgiftedatum 
van deel I van het Nederlands kentekenbewijs van het 
motorrijtuig in geheel nieuwe staat. 

d. Dagwaarderegeling 
1. Wanneer meer dan 36 maanden zijn verlopen sinds de 

afgiftedatum van deel I van het Nederlands 
kentekenbewijs van bet motorrijtuig in nieuwe staat. 

2. De dagwaarde zal eveneens gelden indien deze hoger is 
dan de waarde volgens A4.1.c.2. 

3. Voor motorrijtuigen waarvoor deel I van het Nederlands 
kentekenbewijs is afgegeven, terwijl de motorrijtuigen 
niet in geheel nieuwe staat verkeerden. 

4. Voor motorrijtuigen met een oorspronkelijke 
nieuwwaarde boven de € 68.250,-- (inclusief 
belastingen) 

5. Voor bestel- en vrachtauto’s 
e. Verzekeraar is in geval van diefstal, verduistering en 

vermissing alleen verplicht tot uitkering als: 
1. Verzekeringsnemer de vermissing van het motorrijtuig 

of onderdelen daarvan onverwijld, doch uiterlijk binnen 
24 uur, bij de politie heeft aangegeven en het originele 
bewijs van aangifte, alsmede het schadeformulier aan 
de maatschappij heeft gezonden. 

2. Het recht op uitkering gaat in , indien 30 dagen na 
ontvangst van het schadeformulier en van het originele 
bewijs van aangifte bij de politie door de maatschappij, 
verzekeringsnemer of cliënt het motorrijtuig nog niet 
heeft teruggekregen of heeft kunnen terugkrijgen. 

3. De eigendomsbewijzen, eigendomsrechten en alle bij 
het motorrijtuig behorende originele sleutels aan 
verzekeraar worden overgedragen. 

 
 

ARTIKEL A5 

Wijzigingen 

 
A5.1 Risicowijziging 

Uitsluitend bij de volgende risicowijzigingen is uitbreiding of 
verandering van de verzekering eerst van kracht nadat 
verzekeringnemer hiervan schriftelijk heeft kennis gegeven en 
verzekeraar de wijziging van het risico schriftelijk heeft 
geaccepteerd: 
a. wijziging van de verzekerde hoedanigheid. 
b. het verrichten van diensten en uitvoeren van 

werkzaamheden in, respectievelijk het exporteren van zaken 
naar andere landen dan bij het aangaan van de verzekering 
of bij de jaarlijks te verstrekken naverrekeningsopgave 
opgegeven. 
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