DAAROM BSB Verzekeringen
Samenwerking met BSB Verzekeringen biedt nog
véél meer voordelen dan we in deze brochure
kunnen vermelden.
Laat u verrassen door onze persoonlijke manier van
werken. Neem de proef op de som en maak snel en
vrijblijvend een afspraak.
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Waarom een CAR-/Montageverzekering
voor een onderaannemer?
Vertrouwen op de verzekering van de hoofdaannemer blijkt in veel gevallen niet verstandig. De dekking is
immers afhankelijk van de polis die de hoofdaannemer heeft afgesloten. Zo mag een onderaannemer in veel
gevallen de schade niet claimen op de polis van de hoofdaannemer en loopt de onderaannemer ook nog
eens het risico dat schades op hem worden verhaald. Daarnaast kennen CAR-verzekeringen van grote
aannemers vaak (zeer) hoge eigen risico’s, waardoor een door de onderaannemer veroorzaakte schade
geheel of gedeeltelijk voor zijn eigen rekening blijft. Een CAR- of Montageverzekering voor
de onderaannemer biedt de zekerheid dat door hem uitgevoerd werk is gedekt op de eigen
polis, ongeacht de verzekering en de polisbepalingen van de hoofdaannemer.
Hieronder treft u een beknopte toelichting aan op de 4 belangrijkste dekkingselementen
die op een CAR-/ Montagepolis kunnen worden verzekerd.

1 .
		

VERZEKERD AAN HET WERK
Bouw- en installatiebedrijven lopen behoorlijke risico’s. Zo komt het regelmatig
voor dat een bouw- of installatiebedrijf failliet gaat na een schade of calamiteit.
Bij deze willen wij u graag informeren over de mogelijke gevaren die u loopt
en hoe u deze risico’s het beste kunt afdekken.

Met “het werk” wordt bedoeld het object of de
hoofdactiviteit die in de polis staat omschreven,
hetzij in aanbouw, hetzij gereed. Ook behoren tot
‘het werk’ alle materialen en bouwdelen (de bouwcomponenten) die zich voor rekening van verzekerde
binnen het bouw- of werkterrein bevinden en blijvend in ‘het werk’ worden verwerkt. Op deze rubriek
worden de reparatie- en/of vervangingskosten
vergoed bij beschadiging of vernieling van het
werk, door welke oorzaak dan ook (eigen
gebrek, constructiefouten, ondeskundigheid, storm,
vandalisme, enz.) en bij schade door diefstal van
bouwcomponenten. De dekking omvat schade aan
het werk zelf. Niet gedekt zijn gevolgschade, boetes,
verlies van contracten of tegenvallers tijdens de
bouw, montage of installatie, zoals foutieve uitvoering of het gebruik van verkeerde onderdelen.

2.
Risico’s tijdens
het bouwproces

Iedere deelnemer in het
bouwproces loopt risico

In de bouw volgen de werkzaamheden elkaar vaak
in snel tempo op. Planning en afstemming zijn
zodoende cruciaal. Schades door toedoen van de
betrokken partijen of door calamiteiten kunnen
grote gevolgen hebben voor de hele planning.
Aangezien dergelijke schadegevallen zijn gedekt
op een Construction All Risks (CAR) verzekering,
is het nut van deze verzekering direct al duidelijk.

In een bouwproces zijn er verschillende partijen
te benoemen: de opdrachtgever, de bouwdirectie,
de hoofdaannemer(s), de onderaannemer(s), de
architect(en), de constructeur(s) en de adviseur(s).
Iedere partij loopt tijdens de bouw bepaalde risico’s,
waartegen een CAR- of Montageverzekering dekking biedt. In bouwbestekken is vaak een verzekeringsplicht opgenomen voor de hoofdaannemer.
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Het werk
(maximale aanneemsom)

Aansprakelijkheid

Deze rubriek dekt de financiële gevolgen van schade
aan derden alleen als die het gevolg zijn van de
uitvoering van het werk en alleen als die ontstaan
gedurende de verzekerde bouw-(montage)termijn
of onderhouds-/garantietermijn. Dergelijke schade
kan bestaan uit schade aan zaken, letselschade of
overlijden. De rubriek aansprakelijkheid is secundair aan elders lopende verzekeringen. Deze rubriek
hoeft niet meeverzekerd te worden als ook de
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven
bij ons is ondergebracht.

3.
Bestaande eigen		dommen opdrachtgever
Deze rubriek is naast rubriek I de meest gesloten rubriek en erg belangrijk bij aan- of verbouw.
Gedekt is namelijk beschadiging van bestaande
eigendommen van de opdrachtgever, die direct door
(ver)bouwwerkzaamheden of installatie-/montageactiviteiten wordt veroorzaakt, met uitzondering van
schade door brand en ontploffing. Dit betreft ook
zaken die onder opzicht zijn (opzicht is uitgesloten
op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven),
andermans zaken of materialen die u onder uw
beheer heeft.

4.

Hulpmateriaal

Het hulpmateriaal op het bouw- of werkterrein dat
is bestemd voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals steigers, bekisting, damwanden,
bouwketen en loodsen, gereedschappen enzovoort,
kan eveneens worden verzekerd. Op deze rubriek
worden de reparatie- en/of vervangingskosten
vergoed bij beschadiging (behalve indien veroorzaakt door eigen gebrek) of diefstal. Het verzekerde
bedrag wordt gebaseerd op de totale nieuwwaarde
van het te verzekeren hulpmateriaal. Materieel zoals
kranen, heftrucks, draglines, motorrijtuigen etc.
vallen echter buiten deze categorie. Deze objecten
kunnen op andere, specifieke polissen
worden verzekerd.
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