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1
Dekking
1.1
Omschrijving van de dekking
In afwijking van het bepaalde in artikel 3.6 van de verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en
Beroepen is verzekerd de aansprakelijkheid van de verzekerden in de
verzekerde hoedanigheid voor schade van derden in verband met een
milieuaantasting, die plotseling en onzeker is, en niet het rechtstreeks
gevolg is van een langzaam (in)werkend proces, mits:
a de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen
verzekerden is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij
de verzekeraar is aangemeld;
b de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het aangaan van
de verzekering bij de verzekeringnemer of de aansprakelijk gestelde
verzekerde niet bekend was;
c het handelen of nalaten waaruit de aanspraak voortvloeit heeft
plaatsgevonden binnen een termijn van drie jaar voor de
ingangsdatum van deze verzekering. Indien sprake is van een reeks
handelingen of nalatigheden, die met elkaar verband houden of uit
elkaar voortvloeien, is de datum van de aanvang van deze reeks
bepalend voor de dekking.
1.2
Tijdstip melding omstandigheid
Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij de verzekeraar is
aangemeld, zal de aanspraak die daaruit voortvloeit - ongeacht op
welk tijdstip - geacht worden te zijn ingesteld op de datum van
melding van deze omstandigheid.

2
Uitsluitingen
Van deze verzekering is/zijn uitgesloten:
2.1
Zaakschade aan bodem en water
de aansprakelijkheid voor zaakschade aan de bodem, het
oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang).
Deze uitsluiting geldt niet voor aanspraken tot vergoeding van
zaakschade ten gevolge van zaken, die door of onder
verantwoordelijkheid van de verzekerden zijn (op)geleverd;
2.2
Werkgeversaansprakelijkheid
de aansprakelijkheid van verzekerden als werkgever tegenover
ondergeschikten;
2.3
Kosten van beredding eigen locatie
de kosten door wie ook gemaakt teneinde de milieuaantasting op en
de gevolgen daarvan voor een locatie van verzekerden te beperken of
ongedaan te maken. Dit voorgaande geldt niet indien verzekerde
aantoont, dat deze kosten tevens kosten van beredding zijn in de zin
van artikel 1.7 van de verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen;
2.4
Genetische schade
de aansprakelijkheid voor genetische schade.
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