“BIJZONDERE VOORWAARDEN BINNENVAARTVERZEKERING”
Clausule CN610 van de Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars vzw
( ABAM BVT ) d.d. 15.05.2015

Hoofdstuk I : Algemene draagwijdte

1. TOEPASSING / RANGREGELING
A) Als basis voor de verzekering gelden de bepalingen van de “ Nederlandse Beurs-Cascopolis voor de Binnenvaart
2006 “ ( hiernagenoemd NBC )
B) In aanvulling op, respectievelijk in afwijking van de bepalingen van de “ NBC” zijn de wijzigingen en / of
aanvullende bepalingen van de “Bijzondere Voorwaarden Binnenvaartverzekering van ABAM BVT ,clausule
CN610 ( hiernagenoemd Bijzondere Voorwaarden ) van toepassing.
C) De bepalingen van het verzekeringscontract primeren op de Bijzondere Voorwaarden voorzover ze er strijdig mee
zouden zijn.

2. AANVANG – DUURTIJD – EINDE VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST
Deze verzekering wordt afgesloten voor de duur van ten hoogste 12 maanden, tenzij anders bedongen, en gaat in, en
eindigt op de dag en het uur voorzien in het verzekeringscontract.
Deze polis wordt van rechtswege beëindigd wanneer verzekerde/verzekeringnemer geen eigenaar meer is van het
vaartuig en bij overlijden indien verzekerde/verzekeringnemer een natuurlijk persoon is.

3. WOONSTKEUZE
De verzekeraars doen woonstkeuze op de maatschappelijke zetel van de leidende verzekeraar voor alle kennisgevingen.
Kennisgevingen door de verzekeraars aan de verzekerde/verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig op het kantoor van
de makelaar door wiens bemiddeling de verzekering loopt.

4. CLAUSULE ZEEWAARDIGHEID
A) Zeewaardigheid is een voorwaarde voor de geldigheid van deze polis; de verzekeraars mogen altijd het
tegenbewijs leveren.
B) Zeewaardigheid wordt niet aangetast door onderbemanning tenzij de verzekeraars een causaal verband bewijzen
tussen het ongeval en de onderbemanning ten tijde van dat ongeval.
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Hoofdstuk II: Uitsluitingen

5.

CLAUSULE VRIJ VAN ABANDONNEMENT

Dit verzekeringscontract is vrij van abandonnement.

6. CLAUSULE VRIJ VAN RISICO’S VAN OORLOG, STAKING, OPROER EN
TERRORISME
Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen dekt deze verzekering geen schaden, verliezen en/of kosten die rechtstreeks,
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt worden door - of ontstaan uit :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oorlog met of zonder verklaring, burgeroorlog, vijandelijkheden, vergeldingsmaatregelen, aanhouding,
neming, molest door welke regering ook, vriend of vijand, erkend of niet erkend, revolutie, muiterij, opstand of
de daaruit ontstane burgerlijke onlusten of elke vijandige daad gepleegd door of tegen een oorlogvoerende
macht;
kaping, inbeslagname, arrest, onder dwangbevel plaatsen of detentie, die het gevolg zijn van de risico's
vermeld onder 1. hiervoor, alsook de gevolgen ervan of van iedere poging daartoe;
achtergelaten mijnen, torpedo's, bommen of andere achtergelaten oorlogswapens;
andere oorlogsrisico’s bepaald in de Belgische wet ;
alle oorlogsongevallen en oorlogsgevaren in het algemeen
staking, oproer, volksoploop, lock-out of onlusten voortkomend uit arbeidsgeschillen;
terrorisme of een politiek ingegeven actie.

7. CLAUSULE UITSLUITING VAN RADIOACTIEVE BESMETTING, VAN
CHEMISCHE, BIOLOGISCHE, BIOCHEMISCHE EN ELECTROMAGNETISCHE
WAPENS ( Clausule CN 603 d.d. 18 december 2003 van ABAM BVT )
In afwijking van alle tegenstrijdige wettelijke en/of contractuele bepalingen zullen volgende bedingen van toepassing
zijn :
Deze verzekering dekt in geen geval verlies, schade, aansprakelijkheid of kosten, die rechtstreeks, onrechtstreeks,
geheel en/of gedeeltelijk veroorzaakt worden door of ontstaan uit :
1.ioniserende stralingen van of radioactieve besmetting door nucleaire brandstof en/of nucleair afval en/of door de
verbranding van nucleaire brandstof;
2.de radioactieve, toxische, ontplofbare of andere gevaarlijke of besmettende eigenschappen van eender welke
nucleaire installatie, reactor en/of andere nucleaire constructie of bestanddeel;
3.eender welk wapen of middel, waarbij atoom- of nucleaire splitsing en/of fusie, of andere gelijksoortige reactie of
radioactieve kracht of materie worden gebruikt;
4.radioactieve, toxische, ontplofbare of andere gevaarlijke of besmettende eigenschappen van eender welke
radioactieve materie. De uitsluiting in deze paragraaf is niet toepasselijk op radioactieve isotopen, andere dan
nucleaire brandstof, wanneer zulke isotopen voorbereid, vervoerd, opgeslagen, of gebruikt worden voor
commerciële, agrarische, medische, wetenschappelijke of andere gelijkaardige vreedzame doeleinden;
5.eender welk chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.
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8. CLAUSULE UITSLUITING VAN CYBERNETISCHE AANVALLEN IN DE
BINNENVAARTCASCO ( Clausule CN 604 d.d. 18 december 2003 van ABAM BVT )
Deze verzekering geeft in geen geval dekking voor verlies, schade, aansprakelijkheid en/of kosten, die rechtstreeks,
onrechtstreeks, geheel en/of gedeeltelijk veroorzaakt worden door of ontstaan uit het gebruik of aanwending, als een
middel om kwaad te berokkenen, van eender welke computer, computersysteem, computer software programma,
kwaadwillige code, computer virus of procédé of eender welk ander elektronisch systeem.

9. GEMEENSCHAPPELIJKE SANCTIECLAUSULE ( Clausule CN 102 d.d. 31 maart 2011
van ABAM BVT )
De waarborg verleend door dit verzekeringscontract blijft steeds onderworpen aan bepalingen van dwingend recht,
uitgevaardigd door nationale, internationale of supranationale overheden en met een rechtstreekse werking op
verzekeringsdiensten en waardoor sancties, beperkingen of verbodsbepalingen worden opgelegd.

10. CLAUSULE ALCOHOL EN BEDWELMENDE MIDDELEN.
Er is verval van recht op vergoeding voor verlies, schade, aansprakelijkheid en/of kosten, veroorzaakt door, opgetreden
bij of voortvloeiend uit het gebruik van alcohol en bedwelmende middelen.
Hieronder is te verstaan het gebruik van alcoholhoudende dranken of genees- of bedwelmende middelen in dusdanige
mate dat de verzekerde/verzekeringnemer als schipper, lid van de bemanning of in iedere andere hoedanigheid zich aan
boord bevindend en (tijdelijk) zelfstandig de koers en snelheid van het vaartuig bepalend, niet in staat kan worden
geacht het vaartuig naar behoren te besturen, dan wel dat hem dit door de wet of overheid is of zou zijn verboden.
Deze clausule doet geen afbreuk aan andere vormen van verval van recht op vergoeding tengevolge van opzet en/of
grove schuld.

11. CLAUSULE IJSVAREN
Tenzij er in de polis afzonderlijk vermelde bijpremie betaald wordt, is varen bij ijsgang uit de waarborg gesloten.
Het dienst doen als ijsbreker wordt uit de verzekering gesloten tenzij het schip een aangepaste constructie en/of klasse
heeft en op voorwaarde dat een bijpremie betaald wordt.

12. CLAUSULE POLLUTIE
Deze polis dekt niet de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde/verzekeringnemer wegens schade door de
bezoedeling of pollutie ingevolge de aard van de lading van het verzekerde schip, welke ook het ogenblik weze waarop
deze schade ontstaat; niettemin blijft deze aansprakelijkheid, binnen de grenzen van de waarborgen door deze polis
voorzien, gedekt, maar uitsluitend voor de schade door rechtstreekse aanvaring veroorzaakt aan het aangevaren schip
en aan de goederen die zich aan boord van dit schip bevinden.
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Hoofdstuk III: Schade

13. CLAUSULE ONDERHOUD MOTOREN / ALARMEN
De verzekerde/verzekeringnemer is verplicht alle motoren en toebehoren te onderhouden volgens de regels van het
goede vakmanschap, ondermeer conform de voorschriften van de respectieve fabrikanten.
Voorts dient de verzekerde nauwkeurig een motorenlogboek bij te houden. Dit logboek dient gegevens te bevatten van
o.a. hoofdmotor(en), boegschroefinstallatie, keerkoppeling (indien van toepassing), hulpmotoren, pompen en
pompmotoren.
De gevraagde informatie mag ingevuld en verzameld worden op de wijze die de verzekerde/verzekeringnemer nodig of
nuttig acht.
Tevens dienen alle alarmen voor de hoofdmotor(en), boegschroefinstallatie, keerkoppeling, hulpmotoren en
pompmotoren ten minste om de 2 jaar getest en gekalibreerd door een erkende hersteller (kopie van het verslag,
waaruit blijkt welke maatregelen genomen werden, en de “voor voldaan” afgetekende factuur, dienen op verzoek
voorgelegd te worden aan de expert en / of de leidende verzekeraar).
Het niet-naleven van deze clausule brengt het verval van recht op vergoeding met zich mee van het eventuele
betreffende schadegeval, enkel voor zover de verzekeraars het causaal verband tussen het schadegeval en de nietnaleving van de verplichtingen voorzien in dit artikel bewijzen.

14. CLAUSULE AFTREK BIJ MOTORDAGWAARDE
In geval van verlies en/of beschadiging veroorzaakt door een verborgen gebrek, verzuim en/of nalatigheid zal de
motordagwaarde, verminderd worden met een extra-aftrek van ...% op de motordagwaarde.

15. CLAUSULE VERZEKERDE WAARDE
In geval van totaal verlies zal de vergoeding berekend worden op basis van die verzekerde waarde van het vaartuig, of
van de marktprijs op het ogenblik van het schadegeval, indien de verzekeraars bewijzen dat deze laatste lager ligt dan
de verzekerde waarde.
Indien echter de verzekerde waarde door een taxatieverslag, opgesteld door een door verzekeraars erkende deskundige,
gestaafd wordt, mogen de verzekeraars deze waardebepaling niet betwisten, behalve in geval van bedrog.

16. CLAUSULE BEREDDINGSKOSTEN
Voor rekening van de verzekeraars zijn de bereddingskosten, zijnde kosten van maatregelen die door of vanwege de
verzekerde/verzekeringnemer zijn getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van
gedekte schade af te wenden of om die schade te beperken en dit tot beloop van de verzekerde waarde van het vaartuig.

17. CLAUSULE OPZET EN / OF GROVE SCHULD BEMANNING
Voor elke eigen schade ( cascoschade inclusief inboedel en nautische apparatuur, niets uitgezonderd ) of schade aan
derden veroorzaakt door opzet en/of grove schuld in hoofde van de bemanning zal een bijkomende aftrek van ...%
toegepast worden van het schadebedrag, met een maximum van .......EUR, na aftrek van de voorziene aftrek voor
veronderstelde verbetering oud tot nieuw en/of eigen risico.
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18. CLAUSULE BETALING VAN DE AVERIJEN
A) In geval van herstelling :
1) zullen de verschuldigde vergoedingen door de verzekeraars berekend worden op basis van het expertiseverslag
opgesteld volgens de ten tijde van de schade toepasselijke prijzen, d.w.z. de prijzen binnen de maand na het
schadegeval. De betaling geschiedt na voorlegging van de originele door de werf voor voldaan
afgetekende factuur die de uitgevoerde werken in details beschrijft en becijfert en na
goedkeuring door de ( eventuele ) hypothecaire schuldeisers.Indien de schade hersteld werd voor een lager
bedrag dan voorzien in het expertiseverslag , zal het bedrag van de werkelijk uitgevoerde herstellingen dienen
voor de berekening van de vergoeding;
2) wanneer de werf een voorschot vraagt om de herstellingen uit te voeren
kunnen
de
verzekeraars
gebeurlijk borg staan of voorschotten betalen, rekening houdend met de evolutie van de herstellingswerken, en
tot beloop van hun verplichtingen, maar enkel na het voorafgaandelijk akkoord van de
verzekerde/verzekeringnemer, de eventuele hypothecaire schuldeisers en makelaar.
B) In geval van verkoop van het schip in beschadigde toestand, zullen de verzekeraars de schade vergoeden op basis
van het rapport van hun expert, zonder dat deze vergoeding de minder verkoopswaarde te wijten aan het
schadegeval zou overtreffen en op voorwaarde dat de verzekerde/verzekeringnemer hen, vóór de verkoop, van zijn
voornemen heeft op de hoogte gebracht.
C) Aanbesteding van werken :
Voor schaden aan casco en/of machines die ...........EUR zouden kunnen bereiken, kunnen de verzekeraars
verlangen dat ook bij de door hem aangewezen werven of herstellers, prijsopgave wordt gevraagd en dat de schade
wordt hersteld volgens, of afgerekend op basis van de voordeligste uit het oogpunt van prijs en duur.
De verzekerde/verzekeringnemer zal desgevraagd zijn schip ter beschikking stellen volgens de aanwijzingen van de
verzekeraars voor het opmaken van het bestek. De extra daardoor ontstane gerechtvaardigde kosten vallen ten
laste van de verzekeraars.

19. CLAUSULE GECOMBINEERDE SCHADE
Ingeval van gecombineerde schade casco / voortstuwingsinstallatie (boegschroef uitgesloten) tengevolge van één en
dezelfde gebeurtenis worden de respectieve aftrekken nieuw voor oud toegepast. Een minimum aftrek nieuw voor oud
dan wel een eigen risico zal, indien aanwezig, slechts éénmaal worden toegepast en wel het hoogste bedrag.

20. CLAUSULE AFTREK NIEUW VOOR OUD
Het eigen risico en/of de aftrek wegens de veronderstelde verbetering van oud tot nieuw, zoals overeengekomen in het
verzekeringscontract, is enkel van toepassing op de herstellingskosten, echter niet op duikerskosten, sleeploon naar de
werf, dok- en hellingskosten.
Duikerskosten die niet gepaard gaan met herstelling van schade aan romp en / of voortstuwing, zullen beschouwd
worden als kosten waarop geen eigen risico en/of de aftrek van toepassing is.
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Hoofdstuk IV: Administratieve bepalingen

21. CLAUSULE BETALING VAN DE PREMIES
Bij aanvang van de polis dient door verzekerde/verzekeringnemer de premie te worden betaald aan de makelaar binnen
de 45 dagen.
Bij gebrek aan betaling op de 40ste dag zal de makelaar de leidende verzekeraar verwittigen, die, namens en voor
rekening van alle medeverzekeraars een aangetekende brief zal richten aan verzekerde/verzekeringnemer of zijn
gevolmachtigde en de hypothecaire schuldeiser(s), waarin bevestigd wordt dat de dekking van de polis geschorst wordt
wegens niet-betalen van de premie 15 dagen na verzending van het aangetekend schrijven. Bij niet-betaling binnen deze
termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op het aangetekend schrijven, is de dekking geschorst en zijn
nieuwe schadegevallen niet meer verzekerd.
Bij tussentijdse vervaldagen wordt de termijn van 45 (40) dagen teruggebracht naar 30 (25) dagen.
Verzekeraars behouden hun recht op de volledige jaarpremie, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 2
van de Bijzondere Voorwaarden.

22. CLAUSULE TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID RECHTSCOLLEGES
Deze verzekering wordt beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van dit verzekeringscontract zijn
onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtscolleges te Antwerpen.
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