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NBBM POLISBLAD 

Polisblad NBBM aflopend 

Tussenpersoon   : 

Polisnummer   : 

Verzekerde   : 

 

Wij ondergetekenden (hierna te noemen verzekeraars) verzekeren, ieder voor het aandeel hierna getekend, aan U: 

 

(hierna te noemen verzekeringnemer)  

op basis van aangehechte NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR BOUW- EN MONTAGEWERKEN (NBBM), mede ten 

behoeve van de andere in de polis genoemde verzekerde partijen, het volgende werk: 

 

Gelegen te  : 

Volgens bestek nr.  van 

 

Rubriek 1 HET WERK 

 

Totaal verzekerd bedrag Rubriek 1    €  zijnde de geschatte eindwaarde 

 

Overdekking (zie artikel 1.6)     % 

Extra dekking conform 1.3.1 (opruimingskosten)  € 

Extra dekking conform 1.3.2 (transportdekking)  € 

Extra dekking conform A.V.9 (bereddingskosten)  € 
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Waarbij zijn medeverzekerd (geef per categorie ja/nee en het verzekerde bedrag aan): 

 

a. de aanneemsom  ja/nee € 
b. de werken buiten bestek  ja/nee € 
c. de waarde van de door de opdrachtgever en/of de eigenaar zelf 

uit te voeren werkzaamheden  ja/nee € 
d. de waarde van de door de opdrachtgever en/of eigenaar gebruikte of 

beschikbaar gestelde (bouw-)componenten ja/nee € 
e. de BTW   ja/nee € 
f. de honoraria van architecten, adviseurs, constructeurs alsmede ontwerpers ja/nee € 
g. de kosten van toezicht en controle door de bouwdirectie ja/nee € 
h. de vervangingswaarde van de hulpconstructies en/of hulpwerken (zie A.V.1.6.d) ja/nee € 

 

Uitsluiting artikel 1.5.d.2 van toepassing ja/nee  

    

Rubriek 2  AANSPRAKELIJKHEID 

 

Verzekerd bedrag      € 

als maximum per gebeurtenis te vergoeden  

bedrag voor de gevolgen van aansprakelijkheid 

 

Extra dekking volgens artikel 2.4.2 tot maximaal  € 

 

Rubriek 3  EIGENDOMMEN OPDRACHTGEVER 

 

Verzekerd bedrag     € 

als maximum per gebeurtenis te vergoeden  

bedrag voor schade aan eigendommen opdrachtgever 
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Rubriek 4 AANNEMERSMATERIEEL 

 

Verzekerd bedrag     € 

als maximum per gebeurtenis te vergoeden  

bedrag voor schade aan aannemersmaterieel 

 

Extra dekking tijdens transport    € 

 

 

Rubriek 5  EIGENDOMMEN BOUWDIRECTIE EN PERSONEEL  

 

Verzekerd bedrag     € 

als maximum per gebeurtenis te vergoeden  

bedrag op eigendommen bouwdirectie en personeel 

 

VERZEKERINGSTERMIJNEN 

Bouw-/montagetermijn gaat in     en eindigt 

Testtermijn      dagen/weken 

Onderhoudstermijn      weken/maanden 

 

De dekking van de onderhoudstermijn volgens artikel 1.2: 

a visit maintenance    ja/nee 

b extended maintenance (inclusief a)  ja/nee 

c guarantee maintenance (inclusief a)  ja/nee 
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EIGEN RISICO PER GEBEURTENIS 

Rubriek 1      € 

Rubriek 2      € 

Rubriek 3      € 

Rubriek 4      € 

Rubriek 5      € 

 

Vanaf aanvang testen:     €   (geldt voor rubriek…) 

Gedurende onderhoudstermijn:    €  (geldt voor rubriek…) 

 

Het eigen risico zal niet van toepassing zijn ingeval van personenschade onder Rubriek 2. 

 

PREMIE 

Rubriek 1      ‰ 

Rubriek 2      ‰ 

Rubriek 3      ‰ 

Rubriek 4      ‰ 

Rubriek 5      ‰ 

 

Voorschotpremie     € 

Verlengingspremie (zie A.V.3.2)   ‰ per maand bouw-/montagetermijn 

       ‰ per week testen 

Naverrekeningpremievoet    ‰ 

Minimumpremie     € 
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BIJZONDERE VOORWAARDEN 

Datum polisopmaak:  

 

 

     voor  % 

     voor  % 

     voor  % 

     voor  % 

     voor  % 

      

De met een * aangeduide verzekeraars machtigen hiermee de met een cijfer aangeduide verzekeraars om volgende 

polisdocumenten, conform de regeling Administratieve Ondertekening Polisdocumenten van de Coöperatieve 

Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A., mede namens hen te ondertekenen. 
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Polisblad NBBM doorlopend 

 

Tussenpersoon   : 

Polisnummer   : 

Verzekerde   : 

 

Wij ondergetekenden (hierna te noemen verzekeraars) verzekeren, ieder voor het aandeel hierna getekend, aan U: 

 

(hierna te noemen verzekeringnemer)  

in de hoedanigheid van :  

 

op basis van aangehechte NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR BOUW- EN MONTAGEWERKEN (NBBM) met daarbij de 

AANVULLENDE VOORWAARDEN DOORLOPENDE VERZEKERING, mede ten behoeve van de andere in de polis 

genoemde verzekerde partijen, de volgende werkzaamheden : 

 

Dekkingsgebied  : 

 

Rubriek 1 HET WERK 

 

Totaal verzekerd bedrag Rubriek 1   €   ,  

zijnde de maximale aanneemsom per werk  

inclusief de vooraf aangemelde meeverzekerde  

werken van derden en de door de opdrachtgever  

beschikbaar gestelde materialen  

(zie D.V.2.7 en D.V.2.8) 

 

Extra dekking conform 1.3.1 (opruimingskosten) € 

Extra dekking conform 1.3.2 (transportdekking) €  

Extra dekking conform A.V.9 (bereddingskosten) € 
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Uitsluiting artikel 1.5.d.2 van toepassing ja/nee  

    

Rubriek 2  AANSPRAKELIJKHEID 

 

Verzekerd bedrag      € 

als maximum per gebeurtenis te vergoeden  

bedrag voor de gevolgen van aansprakelijkheid 

 

Extra dekking volgens artikel 2.4.2 tot maximaal  € 

 

Rubriek 3  EIGENDOMMEN OPDRACHTGEVER 

 

Verzekerd bedrag     € 

als maximum per gebeurtenis te vergoeden  

bedrag voor schade aan eigendommen opdrachtgever 

 

Rubriek 4 AANNEMERSMATERIEEL 

 

Verzekerd bedrag     € 

als maximum per gebeurtenis te vergoeden  

bedrag voor schade aan aannemersmaterieel 

 

Extra dekking tijdens transport    € 
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Rubriek 5  EIGENDOMMEN BOUWDIRECTIE EN PERSONEEL  

 

Verzekerd bedrag     € 

als maximum per gebeurtenis te vergoeden  

bedrag op eigendommen bouwdirectie en personeel 

 

VERZEKERINGSTERMIJNEN 

De verzekeringsovereenkomst is aangegaan  

met ingang van       

 

voor een periode van       maanden 

 

met stilzwijgende verlenging voor een periode van   maanden  

 

Maximale bouw-/montagetermijn      maanden 

Maximale testtermijn      weken 

Maximale onderhoudstermijn     maanden 

 

De dekking van de onderhoudstermijn volgens artikel 1.2: 

a visit maintenance    ja/nee 

b extended maintenance (inclusief a)  ja/nee 

c guarantee maintenance (inclusief a)  ja/nee 
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EIGEN RISICO PER GEBEURTENIS 

Rubriek 1      € 

Rubriek 2      € 

Rubriek 3      € 

Rubriek 4      € 

Rubriek 5      € 

 

Vanaf aanvang testen:     €  (geldt voor rubriek…) 

Gedurende onderhoudstermijn:    € (geldt voor rubriek…) 

 

Het eigen risico zal niet van toepassing zijn ingeval van personenschade onder Rubriek 2. 

 

PREMIE 

Per jaar bedraagt de premie    ‰  

te berekenen over de jaaromzet van   € 

 

Naverrekeningpremievoet    ‰ 

Minimumpremie      € 
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BIJZONDERE VOORWAARDEN 

 

 

Datum polisopmaak:  

 

 

 

     voor  % 

     voor  % 

     voor  % 

     voor  % 

     voor  % 

 

 

De met een * aangeduide verzekeraars machtigen hiermee de met een cijfer aangeduide verzekeraars om volgende 

polisdocumenten, conform de regeling Administratieve Ondertekening Polisdocumenten van de Coöperatieve 

Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A., mede namens hen te ondertekenen. 

 


