
Rivez V.v.E. Pakket
Verzekeringnemer

VvE Hulshorststraat 138-142 (9000.1 120)
Postbus 1800
2280 DV RIJSWIJK

Relatienummer 60020113 Pakketnummer 8002-491001114 /Aanh.2 Blad 1

Ingangsdatum pakket 1 januari 2018 Hoofdvervaldatum 1 januari 2020
Volgende premievervaldag 1 januari 2020 Betaling premie per jaar
Wijzigingsdatum 1 januari 2019
Reden afgifte Wijziging herbouwwaarde

Beheerder: MVGM-Vastgoed

Voorwaarden en clausules geldend voor alle polissen in dit pakket
Clausule(s) AE006 Maatschappijenverdeling VvE Pakket

RI027 Clausule maatwerk
RI028 Clausule Vereniging van Eigenaren
R0001 Clausuleblad terrorismedekking

Gebouw

Reden afgifte Wijziging herbouwwaarde
Ingangsdatum 1 januari 2018
Laatste wijziging 1 januari 2019
Contractsduur 12 maanden doorlopend
Contractsvervaldatum 1 januari 2020

Risico-adres Hulshorststraat 138, 140 en 142
2573 EN DEN HAAG

Bestemming 3 appartementen voor particulier gebruik en algemene ruimten,
inclusief bergingen en parkeerplaatsen.

Fundering Meeverzekerd
Begeleidingskosten Meeverzekerd
Uitsluiting onderverzekering Meeverzekerd

Eigen risico 500,00 Per gebeurtenis

Voorwaarden NBUG 2006
Clausuleblad Rivez VvE Pakket

** Zie volgblad **
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Verzekerde maxima VvE Pakket

Clausule(s)
Index voor gebouwen
Appartementenclausule
Roerende zaken(gemeens. inventaris)
Schroeien/zengen/smelten (woningen)
Huurderving
Buiten gebruik/leegstaand
Hennepteelt/prod.synthetische drugs
Vergoeding herstelkosten
Fundamenten
Begeleidingskosten
Garantie onderverzekering
Woningverbeteringen
Waterschade uitgebreid

Dekking Verzekerd bedrag Premie Netto premie Netto premie voor
o/oo per 12 mnd deze polis/wijziging

Extra uitgebreid 510.000,00 0,72100 367,71 11,18
Indexcijfer 220

Glas

Reden afgifte Wijziging herbouwwaarde
Ingangsdatum 1 januari 2018
Laatste wijziging 1 januari 2019
Contractsduur 12 maanden doorlopend
Contractsvervaldatum 1 januari 2020

Risico-adres Hulshorststraat 138, 140en 142
2573 EN DEN HAAG

Bestemming 3 appartementen voor particulier gebruik en algemene ruimten,
inclusief bergingen.

Eigen risico Er is geen eigen risico van toepassing

In geval van schade Bij schade dient herstel plaats te vinden door:
DE GLASLIJN tel: 0900-2040444 (Alarmnummer is dag en nacht bereikbaar)

Voorwaarden MG503 MGL-20172
Clausule(s)
Verzekeraar Midglas Glasassurantie Maatschappij 100%

** Zie volgblad **
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Dekking Herbouwwaarde Premie Netto premie Netto premie voor
o/oo per 12 mnd deze polis/wijziging

Glas VVE 510.000,00 0,08000 40,80 1,24
Indexcijfer 220

Aansprakelijkheid huiseigenaren

Reden afgifte Wijziging herbouwwaarde
Ingangsdatum 1 januari 2018
Laatste wijziging 1 januari 2019
Contractsduur 12 maanden doorlopend
Contractsvervaldatum 1 januari 2020

Hoedanigheid Vereniging van Eigenaren, die de behartiging van de gemeenschappelijke belangen
van de leden tot doel heeft.

Verzekerde rubrieken Rubriek I Bedrijfsaansprakelijkheid
Rubriek II Werkgeversaansprakelijkheid
Rubriek III Milieuaansprakelijkheid

Verzekerde bedragen 2.500.000,00 Per aanspraak per rubriek
5.000.000,00 Per verzekeringsjaar voor alle rubrieken te samen

Eigen risico 125,00 Voor zaakschade

Premieberekening De premie is een voorschotpremie op basis van de herbouwwaarde

Voorwaarden ACM14 Aanspr. bedrijven / beroepen

Clausule(s)
Ver. van Appartementseigenaren
Ver./Sticht. (incl. aanspr. leden)
Bijz.voorw.Rubr.II Werkgeversaanspr
Uitsluiting inlooprisico
Terrorismedekking NHT

Dekking Herbouwwaarde Netto premie Nettopremie voor
per 12 mnd deze polis/wijziging

AVB Standaard VvE 510.000,00 33,46 1,02
Indexcijfer 220

** Zie volgblad **
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Te verrekenen bedrag Van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020
Premie 13,44
Kosten 12,50
Assurantiebelasting 5,45

Totaal 31,39

Hiermee vervallen alle eerder afgegeven polisbladen van deze verzekering(en).
Eventuele polisblad(en) van andere verzekering(en) binnen het pakket blijven ongewijzigd.
De clausules zijn vermeld op het polisvolgblad.
De van toepassing zijnde polisvoorwaarden zijn in te zien op onze website www.rivez.nl
Op verzoek zullen wij de polisvoorwaarden toezenden.

Datum afgifte 13 juni 2019

Afgegeven door Rivez Assuradeuren
Postbus 949 5700 AX Helmond
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Maatschappijenverdeling
Indien niet anders op de polis vermeld, zijn op het Rivez V.v.E. Pakket van Rivez Assuradeuren de
volgende verzekeraars betrokken:

Op de onderdelen gebouw, eigenaren-/huurdersbelang is de volgende maatschappijen poolverdeling
van toepassing:

40,00% Allianz Benelux N.V. h.o.d.n. Allianz Nederland Corporate
20,00% China Taiping Insurance (UK) Co. Ltd
15,00% VIVAT Schadeverzekeringen N.V.
15,00% Corins B.V.
10,00% Nationale Nederlanden Schade N.V.

Op het onderdeel AVB Huiseigenaren is de volgende maatschappijen poolverdeling van toepassing:

50,00% Allianz Benelux N.V. h.o.d.n. Allianz Nederland Corporate
35,00% China Taiping Insurance (UK) Co. Ltd
15,00% VIVAT Schadeverzekeringen N.V.

Clausuleblad terrorismedekking bij de NHT

Het "Clausuleblad terrorismedekking bij de NHT" is op deze verzekering van toepassing. Dit clausuleblad is u op
15 juli 2003 toegestuurd als bijlage bij een huis-aan-huis brief aan alle adressen in Nederland. Desgevraagd wordt het
nogmaals (kostenloos) toegezonden. Ook kunt u de tekst op internet bekijken via www.terrorismeverzekerd.nl.

Clausule Garantie tegen onderverzekering
Bij schade wordt geen beroep gedaan op onderverzekering. Deze garantie is gebaseerd op de waardebepaling door
Troostwijk d.d. 03-12-2018
Deze waardebepaling heeft de kracht van een partijentaxatie.

De garantie geldt uitsluitend voor de getaxeerde opstal(len) en/of inventaris(sen) en is van kracht vanaf het
moment dat Troostwijk heeft getaxeerd.
Deze garantie blijft geldig tot 5 jaar na de datum van de waardebepaling.

De garantie vervalt indien wijzigingen, die gevolgen hebben voor de waarde van het (de) verzekerde object(en)
worden doorgevoerd zoals verbouwing, aanbouw, aanschaf nieuwe inventaris of apparatuur, etc. Dit is niet van
toepassing bij wijzigingen in de verzekerde bedragen als gevolg van het toepassen van indexering.

De waardegrondslag voor gebouwen is herbouwwaarde.
De waardegrondslag voor inventaris is nieuwwaarde.

Vereniging van Appartementseigenaren
A. Extra insluitingen aansprakelijkheidsverzekering
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1. In aanvulling op het bepaalde in de polisvoorwaarden bij "Verzekerden" dekt deze verzekering mede de
aansprakelijkheid van de leden van de V.v.E. in hun hoedanigheid van appartementseigenaar.

Onderlinge Aansprakelijkheid
2. De aansprakelijkheid van de leden ten opzichte van elkaar is gedekt met uitsluiting van schade aan

onroerende zaken.
3. De aansprakelijkheid van de V.v.E. en de leden ten opzichte van elkaar is gedekt met uitsluiting van

schade aan onroerende zaken.

Verenigingen/stichtingen (Incl aansprakelijkheid leden)
Aan de verzekerden als genoemd in artikel 2.3 worden als verzekerden toegevoegd:
- het bestuur en de bestuursleden van de in artikel 2.1 en 2.2 genoemde verzekerden handelende in die

hoedanigheid;
- de leden en de vrijwilligers van de in artikel 2.1 en 2.2 genoemde verzekerden, mits handelende in

verenigingsverband.

Niet verzekerd zijn aanspraken in verband met diefstal, verduistering of vermissing van zaken toebehorende
aan de leden, de vrijwilligers en/of de bezoekers.

Bijzondere voorwaarden Rubriek II Werkgeversaansprakelijkheid
1 Aanvullende begripsomschrijvingen

In onderhavige Bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Financieel nadeel: andere schade dan personen- of zaakschade;
1.2 Ondergeschikten: de ondergeschikten van verzekerden als genoemd in artikel 2.4 en 2.5 van de Algemene

voorwaarden mits de verzekerden zijn gevestigd binnen Nederland;
1.3 Ongeval:
1.3.1 een ongeval overkomen aan een ondergeschikte terwijl hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden

deelneemt aan het verkeer of;
1.3.2 een ongeval overkomen aan een ondergeschikte terwijl hij deelneemt aan een personeelsfeest,

bedrijfsuitje, cursus, opleiding of soortgelijke personeelsactiviteiten die gerelateerd zijn aan de
dienstbetrekking met verzekerde.

2 Dekkingsomschrijving
In aanvulling op het bepaalde in Rubriek II en met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Algemene
voorwaarden is eveneens verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerden als werkgever tegenover
ondergeschikten voor financieel nadeel als gevolg van een ongeval indien en voor zover die
schadevergoedingsverplichting voortvloeit uit goed werkgeverschap (op grond van art. 7:611 BW) en/of
aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid (op grond van art. 6:248 BW).

3 Aanvullende uitsluitingen
3.1 De dekking krachtens artikel 2 van deze Bijzondere voorwaarden geldt niet:
3.1.1 indien en voor zover de ondergeschikte in verband met het ongeval een recht op uitkering heeft op grond

van wettelijk verplichte verzekeringen of sociale verzekeringswetten/-regelingen;
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3.1.2 indien en voor zover de betreffende schade van de ondergeschikte is gedekt onder andere schade- en/of
inkomensverzekeringen, die verzekerde in het kader van de arbeidsovereenkomst ten behoeve van de
getroffen ondergeschikte heeft afgesloten of daaronder gedekt zou zijn indien de onderhavige
verzekering niet bestond;

3.1.3 indien het ongeval te wijten is aan opzet of roekeloosheid van de getroffen ondergeschikte;
3.1.4 indien er sprake is van een ongeval terwijl de ondergeschikte met een motorrijtuig deelneemt aan het

verkeer;
3.1.5 indien er sprake is van een ongeval vóór 1 januari 2009.
3.2 De uitsluitingen als vermeld in de Algemene en Specifieke voorwaarden gelden eveneens voor financieel

nadeel.

Uitsluiting inlooprisico (vanaf bepaalde datum)
In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 4 zijn niet verzekerd aanspraken ten gevolge van een handelen
of nalaten, dat heeft plaatsgevonden ouder dan 3 jaar vóór ingangsdatum van verzekering.
Indien sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden, die met elkaar verband houden of uit elkaar
voortvloeien, is voor de toepasselijkheid van deze uitsluiting bepalend de datum van aanvang van deze reeks.

Terrorismedekking NHT
In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden is het "Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)" (hierna "Clausuleblad terrorismedekking) van
toepassing.
Het "Clausuleblad terrorismedekking" en het "Protocol afwikkeling claims" (inclusief toelichting) als
vermeld in het "Clausuleblad terrorisme" zijn door de NHT gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam
op 23 november 2007 onder nummer 27178761.
Op aanvraag verstrekt de maatschappij kosteloos een exemplaar. Via www.terrorismeverzekerd.nl
Op: http://www.terrorismeverzekerd.nl kunt u de tekst raadplegen.


