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“Evenementen”-Clausule

De verzekeraars vergoeden:
a. Alle verliezen van en materiële schaden aan de verzekerde zaken - met inbegrip van de onkosten bedoeld in de artikelen 

283 en 655 van het Wetboek van Koophandel - uitsluitend indien: 

  1. i. het vaartuig waarin of waarop de verzekerde zaken zich bevinden
   a. in brand is geraakt,
   b. is gestrand of gezonken,
   c. in aanvaring of aanraking is gekomen met ijs of enig ander voorwerp dan water, 

 ii. enig vervoermiddel (anders dan een vaartuig) waarop of waarin de verzekerde zaken zich bevinden een  
     ongeval is overkomen of in brand is geraakt,

 Mits redelijkerwijze kan worden aangenomen dat het evenement naar zijn aard en omvang het verlies van en de schade aan  
 de verzekerde zaken heeft veroorzaakt.

  2. Het verlies en de schade het gevolg zijn van:
   a. brand of ontploffing,
   b. het vallen van de verzekerde zaken (bulklading hieronder niet begrepen) of een deel daarvan tijdens het  
   laden of lossen,
   c. het overboord werpen of spoelen of op andere wijze te water geraken van de verzekerde zaken of een  
   deel daarvan,
   d. het lossen van de verzekerde zaken uit nood of in een noodhaven en het opnieuw laden van die zaken. 

b. Alle bijdragen in averij-grosse, zoals omschreven in de artikelen 9 en 10 van de Algemene Voorwaarden “Nederlandse 
Beursgoederenpolis 1991”. 

De verliezen, schaden, onkosten en bijdragen in averij-grosse, voor welke de verzekeraars krachtens deze clausule aansprakelijk zijn, 
worden vergoed hoe gering zij ook mochten zijn, dus zonder franchise.

Bij het verschil van de tekst van deze clausule (voor zover niet met de hand of met de machine geschreven of in afwijkende kleur  
en/of cursief gedrukt) met de door het Verbond van Verzekeraars, afdeling Transport op 27 november 1996 bij het secretariaat van het 
Verbond gedeponeerde ‘’Evenementen’’-clausule, zullen alleen de bepalingen van de laatste van kracht zijn.


