ALGEMENE VOORWAARDEN TECHNISCHE
VERZEKERINGEN 2015 VICTOR
Artikel 1

Algemene begripsomschrijvingen

In deze polis wordt verstaan onder:
1.1 Bereddingskosten
Kosten van maatregelen die door of vanwege Verzekeringnemer
of een Verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden
zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te
wenden waarvoor – indien gevallen – de verzekering dekking
biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van
maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan
zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen
worden ingezet;
1.2 Eigen Risico
Het op het polisblad vermelde bedrag dat per Gebeurtenis op
de gedekte schade in mindering wordt gebracht;
1.3 Gebeurtenis
Een schadegeval of een reeks van schadegevallen voortvloeiende
uit één en dezelfde oorzaak.
Schadegevallen voortvloeiende uit storm, welke zich voordoen
binnen een periode van 72 aaneengesloten uren, worden
beschouwd als één gebeurtenis in de zin van deze verzekering;
1.4 Tussenpersoon
De intermediair via wiens bemiddeling deze verzekering loopt;
1.5 Opruimingskosten
De daadwerkelijk gemaakte kosten voor het afbreken,
wegruimen, afvoeren en vernietigen van Verzekerde Objecten,
indien en voor zover deze kosten het noodzakelijke gevolg zijn
van een gedekte schade en ze niet reeds in de schadevaststelling
zijn begrepen, met uitzondering van kosten voor het reinigen
van bodem, water en lucht als gevolg van vrijgekomen
vloeistoffen en/of chemicaliën;
1.6 Premier Risque
In geval van schade of verlies wordt maximaal het als Premier
Risque vermelde bedrag vergoed, ongeacht de werkelijke
waarde van het- geen op deze basis verzekerd is onmiddellijk
voor de Gebeurtenis;
1.7 Verzekeraars
De partij(en) die, alleen of gezamenlijk, de verzekerde risico’s
dragen, ieder voor het in het polisblad vermelde aandeel in de
verzekerde bedragen;
1.8 Verzekerde
Degene die als zodanig in de polis is vermeld. Verzekerde wordt
geacht tevens Verzekeringnemer te zijn, tenzij op het polisblad
een ander als Verzekeringnemer wordt genoemd;
1.9 Verzekerde Objecten
De machine(s), installatie(s) en/of appar(a)at(en), als nader
omschreven op het polisblad en/of de bij de polis behorende
machinelijst(en);
1.10 Verzekeringnemer
Degene die de verzekering is aangegaan. Verzekeringnemer
wordt bovendien geacht (één van de) Verzekerde(n) te zijn.

als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voorzover de schade
op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg
is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van
het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor
Verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop
van omstandigheden nog zou ontstaan.
2.2 Prioriteit van bepalingen
Bij tegenstrijdigheden in de tekst van de op de overeenkomst van
toepassing zijnde bepalingen geldt de volgende prioriteitstelling:
- Teksten op het polisblad prevaleren boven andere bepalingen;
- Clausules prevaleren boven specifieke en bijzondere
voorwaarden;
- Specifieke en bijzondere voorwaarden prevaleren boven de
algemene voorwaarden.
Tegenstrijdigheden in bepalingen van gelijke rangorde zullen
nimmer ten nadele van Verzekerde worden uitgelegd.
Artikel 3 Algemene dekkingsomschrijving
Deze verzekering biedt dekking tegen schade zoals omschreven
op het polisblad, met inachtneming van het bepaalde in de op
het polisblad genoemde voorwaarden en clausules.
Artikel 4 Algemene uitsluitingen
Verzekeraars zijn geen vergoeding verschuldigd voor schade:
4.1 Atoomkernreacties
4.1.1 veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit
atoomkernreacties onverschillig hoe de reacties zijn ontstaan;
4.1.2 de uitsluiting onder artikel 4.1.1 geldt niet met
betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden,
die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden
of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke,
onderwijskundige, of (niet-militaire) beveiligings-doeleinden,
mits er een door enige overheid afgegeven vergunning
(voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik,
opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen; onder
“kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van
de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip;
4.1.3 voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een
derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt artikel
4.1.2 geen toepassing.
4.2 Molest
4.2.1 veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij
en vordering zoals deze begrippen zijn gedefinieerd in de
tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d.
2 november 1981 ter Griffie van de arrondissementsrechtbank
te ’s-Gravenhage is gedeponeerd onder nummer 136/1981;
4.2.2 verlies van of schade veroorzaakt door achtergelaten
bommen, mijnen, of ieder ander soort ammunitie of wapens
vallen niet onder de werking van lid 1, mits het land waarin de
Verzekerde Objecten gelegen zijn ten tijde van het verlies of de
schade niet daadwerkelijk in een molestsituatie verkeert.

Artikel 2 Algemene bepalingen

4.3 Natuurrampen
als gevolg van aardbeving, vulkanische uitbarsting of andere
natuurrampen;

2.1 Onzekerheidsbepaling
Deze overeenkomst beantwoordt – tenzij partijen uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen – aan het vereiste van onzekerheid

4.4 Overstroming
als gevolg van overstroming tengevolge van het bezwijken
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of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere
waterkeringen, ongeacht of deze overstroming werd
veroorzaakt door storm;
4.5 Aardverschuiving, grondverzakking, instorten
als gevolg van aardverschuiving, grondverzakking of instorten
van gebouwen, voor zover dit geen gevolg is van een verzekerde
gebeurtenis;
4.6 Opzet
die de Verzekeringnemer of een Verzekerde met opzet, al
dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld heeft
veroorzaakt.
Met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke
schuld van de Verzekeringnemer of een Verzekerde wordt voor
de toepassing van deze uitsluiting gelijkgesteld de opzet, de al
dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld van degene
die in opdracht of met goedvinden van de Verzekeringnemer
of een Verzekerde de algehele feitelijke leiding heeft over het
bedrijf of een deel van het bedrijf van de Verzekeringnemer
of van die Verzekerde en die in die hoedanigheid schade
veroorzaakt.
Van merkelijke schuld is sprake, indien het gaat om een
gedraging die, al is een Verzekerde zich daarvan niet bewust,
naar objectieve maatstaven een zodanig aanmerkelijke kans op
schade met zich brengt dat een Verzekerde zich van dat gevaar
bewust had behoren te zijn en door zich van die gedraging
niet te onthouden in ernstige mate tekort schiet in zorg ter
voorkoming van schade.
Artikel 5 Algemene verplichtingen van verzekerde
5.1 Verzekerde is verplicht, voor zover redelijkerwijs mogelijk
is, om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de
Verzekerde Objecten in goede bedrijfsvaardige toestand te
houden en om schade te voorkomen en dient de wettelijke
bepalingen betreffende de beveiliging en behandeling van de
Verzekerde Objecten na te leven.
5.2 Vinden aan de Verzekerde Objecten of in het gebruik of de
opstelling ervan ingrijpende wijzigingen plaats, die leiden tot een
zodanige verzwaring van het risico, dat Verzekeraars het risico
niet of niet op dezelfde wijze zouden hebben geaccepteerd,
dan moet Verzekerde dit zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
melden. In afwachting van een eventueel nader te treffen
regeling houden Verzekeraars het risico onverminderd gedekt.
5.3 Verzekerde zal Verzekeraars toestaan de Verzekerde
Objecten, op een tijdstip waarop dat redelijkerwijs kan worden
verlangd, te (laten) inspecteren.
Artikel 6 Verplichtingen in geval van schade
De Verzekeringnemer en de Verzekerden zijn verplicht:
6.1 Zodra zij op de hoogte zijn, of behoren te zijn, van een
Gebeurtenis die voor Verzekeraars tot een uitkeringsplicht kan
leiden, die Gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is
aan Verzekeraars te melden;
6.2 Binnen redelijke termijn de Verzekeraars alle inlichtingen
en bescheiden te verschaffen die voor Verzekeraars van belang
zijn om hun uitkeringsplicht te beoordelen.
6.3 Hun volle medewerking te verlenen aan de Verzekeraars
en de door hen ingeschakelde experts en deskundigen en alles
na te laten wat de belangen van Verzekeraars zou kunnen
schaden;
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6.4 Maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering
van schade;
6.5 Indien er een vermoeden bestaat dat in verband met
de schade een strafbaar feit is gepleegd, daarvan zo spoedig
mogelijk aangifte te doen bij de politie;
6.6 Beschadigde onderdelen te bewaren en beschikbaar te
houden voor inspectie;
6.7 Zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid;
6.8 Alle overige hen bekende verzekeringen op te geven, die
ten aanzien van het verzekerde onmiddellijk voor de Gebeurtenis
van kracht waren.
Artikel 7 Niet nakomen van verplichtingen
Gevolgen van het niet-nakomen van verplichtingen
7.1 Het niet-nakomen van een in deze polis vastgelegde
verplichting doet het recht op vergoeding van de schade waarop
de verplichting betrekking heeft vervallen, indien en voor zover
de schade direct verband houdt met het niet-nakomen en
Verzekeraars aannemelijk maken dat zij door het niet-nakomen
van deze verplichting(en) in hun belangen zijn geschaad.
Verval van rechten vindt niet plaats bij erkenning van
aansprakelijkheid die juist is en bij erkenning van feiten.
7.2 Indien echter een andere partij (waaronder begrepen
eventuele derden) dan die Verzekerde welke zijn verplichting
niet is nagekomen hierdoor schade lijdt, zullen Verzekeraars
niet van hun verplichting tot vergoeding tegenover deze partij
ontheven zijn.
Verzekeraars hebben alsdan het recht om de door hen aan
deze partij uitgekeerde bedragen te verhalen op die Verzekerde
die zijn verplichtingen niet is nagekomen, dit in afwijking van
eventuele andersluidende polis bepalingen inzake regres.
Artikel 8 Schadebepaling
8.1 Tenzij partijen onderling overeenstemming bereiken over
de grootte van de schade, zal de grootte van de schade worden
vastgesteld door:
a. één gezamenlijke expert, of
b. door twee experts, waarvan Verzekerde en Verzekeraars er
ieder één benoemen.
In geval van sub a. heeft de Verzekerde het recht op benoeming
van een eigen deskundige, indien hij zich niet met de bevindingen
van de gezamenlijke expert kan verenigen. Van dit recht zal de
Verzekerde eerst gebruik maken, nadat gerede twijfel bestaat
over de juistheid van de rapportage van de gezamenlijke expert
en steeds na voorafgaand overleg met de Verzekeraar.
In geval partijen een eigen expert benoemd hebben,
benoemen beide experts samen een derde, die bij gebrek aan
overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen
van de beide schadevaststellingen heeft vast te stellen, na
beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben. De
experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, te
laten bijstaan door deskundigen.
8.2 Benoeming van de gezamenlijke expert geschiedt door
de Verzekeraar namens en in overleg met de Verzekeraars. De
expert zal onderzoek verrichten en rapporteren met betrekking
tot de oorzaak en de omstandigheden van de Gebeurtenis en
de omvang van de kosten.
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8.3 Benoeming van de expert(s) en aanvaarding van opdracht
moeten blijken uit een door Verzekerde, Verzekeraars en
expert(s) te ondertekenen akte, met inachtneming van het in
artikel 8.5 bepaalde.
8.4 Indien enige benoeming door nalatigheid of door gebrek
aan overeenstemming niet tot stand komt, zal een benoeming
op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van
de Kamer van Koophandel te Amsterdam of Rotterdam gedaan,
voor beide partijen bindend zijn. De partij van wie dit verzoek
uitgaat, zal daarvan aan de wederpartij kennis geven.
8.5 Voorzover, met wederzijds goedvinden, de benoeming
van de expert(s) geschiedt zonder gebruikmaking van
de in artikel 8.3. bedoelde akte, wordt bepaald dat een
vaststellingsovereenkomst, in de zin van artikel 7:900 e.v.
Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand komen kan tussen
Verzekeringnemer en Verzekeraar(s).
8.6 Honoraria en kosten van experts en deskundigen zijn ten
volle voor rekening van Verzekeraars. Overtreft echter het totaal
aan declaraties van de door Verzekerde benoemde experts en de
door deze geraadpleegde deskundige(n) het overeenkomstige
totaal aan de kant van Verzekeraars, dan is het meerdere voor
rekening van Verzekerde. Honoraria en kosten worden zonodig
boven de verzekerde som vergoed en de in de polis opgenomen
Eigen Risico’s zijn hierop niet van toepassing.
8.7 Medewerking aan de omschreven gang van zaken houdt
voor Verzekeraars geen erkenning van aansprakelijkheid in.
Artikel 9

Schadebetaling en voorschotbetaling

9.1 Uiterlijk vier weken nadat verzekeraars in het bezit zijn
gesteld van alle voor de beoordeling van de schade benodigde
gegevens, zullen zij tot schadeuitkering overgaan, tenzij
verzekeraars van mening zijn dat de schade overeenkomstig
de polisvoorwaarden niet – of niet geheel – voor vergoeding
in aanmerking komt, welk standpunt zij eveneens binnen
voornoemde termijn aan de verzekeringnemer kenbaar zullen
maken. Bij gedeeltelijke erkenning zullen verzekeraars wel het
niet betwiste gedeelte van de schade binnen de voornoemde
termijn uitkeren.
Verzekeraars zullen, na een schriftelijk verzoek daartoe een
voorschotbetaling verrichten tot maximaal het bedrag dat op
dat moment als onbetwiste schade onder de polis is vastgesteld.
Artikel 10 Meerdere verzekeringen
Indien blijkt, dat ten tijde van de Gebeurtenis de Verzekerde
Objecten tevens door één of meer andere verzekeringen zijn
gedekt en het totaal van de verzekerde sommen van alle
verzekeringen de waarde van deze zaken overtreft, wordt de
bij deze polis verzekerde som geacht te zijn verminderd naar
evenredigheid van het totaal van de verzekerde sommen en de
waarde van de Verzekerde Objecten zonder dat vermindering of
restitutie van premie plaats vindt.
Artikel 11

Volgbepaling

Verzekeraars verbinden zich, terzake van wijzigingen van welke
aard dan ook, alsmede ten aanzien van schaden, afmakingen,
restituties enz. de beslissingen zoals deze worden genomen
door de bovenstaande Verzekeraar(s) en overeengekomen met
de Verzekeraar te volgen. Een verhoging van de verzekerde
som, coulance en ‘ex gratia’- betalingen behoeven echter
goedkeuring van alle betrokken Verzekeraars.
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Artikel 12 Premie- en schadebetaling
12.1 Begripsomschrijvingen
12.1.1 Premie
Onder ‘premie’ wordt voor de toepassing van dit artikel mede
verstaan de met de verzekering verband houdende overige
verschuldigde bedragen.
12.1.2 Verzekerde
Onder ‘verzekerde’ wordt voor de toepassing van dit artikel
mede verstaan verzekeringnemer alsmede ieder ander die de
premie verschuldigd is.
12.2 Premiebetaling
12.2.1 De verzekerde dient de premie vooruit te betalen
uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd wordt.
12.2.2 Indien verzekerde de aanvangspremie, dat is de eerste
premie die na het sluiten van de verzekering verschuldigd
wordt, niet uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd wordt
betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist geen dekking verleend ten aanzien
van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden.
13.2.3 Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de
(aanvullende ) premie die verzekerde in verband met een
tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd wordt.
12.2.4 Indien verzekerde de vervolgpremie niet tijdig
betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend
ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden
vanaf de vijftiende dag nadat verzekeraars of de tot ontvangst
gemachtigde tussenpersoon een herinnering tot betaling
hebben verzonden en betaling is uitgebleven.
12.2.5 Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie
die verzekerde bij stilzwijgende verlenging verschuldigd wordt.
12.2.6 De verzekerde blijft gehouden de premie, vermeerderd
met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te voldoen.
16.2.7 De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen
die hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de
verzekerde verschuldigd is voor het geheel is ontvangen. In
geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt, dat de
dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald
gebleven termijnen zijn voldaan.
13.3 Schade-uitkeringen en premierestituties
13.4 Schadevergoeding en premierestituties
13.4.1 Tenzij de rechthebbende anders wenst en dit
vooraf schriftelijk aan verzekeraars heeft medegedeeld zal
de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering
loopt verzekeraars in rekening-courant voor de verschuldigde
schadevergoeding en premierestituties debiteren.
Verzekeraars zullen daardoor zijn gekweten, zodra de
schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn ontvangen,
respectievelijk met hem zal zijn verrekend in overeenstemming
met de wet, dan wel met een tussen hem en de tussenpersoon
bestaande regeling. Indien de verzekeraars de schadevergoeding
hebben betaald aan de tussenpersoon en deze in gebreke
blijft om deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen
verzekeraars de schadevergoeding van de tussenpersoon
terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden
aangesproken door de rechthebbende.
Indien de tussenpersoon de van de verzekeraars ontvangen
schadevergoeding heeft doorbetaald aan de tweede
tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor
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doorbetaling zorg te dragen, zal de tussenpersoon de
schadevergoeding van de tweede tussenpersoon kunnen
terugvorderen indien hij hetzij door de rechthebbende wordt
aangesproken tot rechtstreekse betaling, hetzij de verzekeraars
die schadevergoeding van de tussenpersoon terugvorderen,
zoals in dit lid voorzien.
13.4.2 De tussenpersoon zal de schadevergoeding en
premierestituties aan de rechthebbende afdragen. De
tussenpersoon is evenwel tot niet meer gehouden dan tot
betaling van het saldo dat resteert na verrekening van deze
schadevergoeding en premierestituties met ten tijde van het
ontstaan van de afdracht verplichting al dan niet opeisbare,
doch reeds vaststaande vorderingen op verzekerde uit hoofde
van welke verzekering ook.
Deze verrekening zal evenwel niet plaatsvinden bij
verzekeringen die aan order of toonder zijn gesteld, tenzij de
verzekeringnemer tot de uitkering is gerechtigd en bij verplichte
aansprakelijkheidsverzekeringen.
Indien op het recht op uitkering een pandrecht rust als bedoeld
in artikel 3:229 BW, ofwel een voorrecht als bedoeld in artikel
3:283 BW, alsook in geval van een onverplichte verzekering
tegen aansprakelijkheid, zal de verrekening zich niet verder
uitstrekken dan tot het- geen de verzekeringnemer verschuldigd
is terzake van de verzekering waarop de uitkering wordt gedaan.
Artikel 14

Begin en einde van de overeenkomst

14.1 Tijdstip
Begin en einde van de overeenkomst zijn beide om 00.00 uur.
14.2 Looptijd
De verzekering heeft een op het polisblad vermelde looptijd en
wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde termijn verlengd.
14.3 Einde van de verzekering
14.3.1 De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging
door Verzekeringnemer en/of Verzekeraars tegen het einde
van de op het polisblad vermelde looptijd of, indien de looptijd
meer dan vijf jaar beloopt, telkens tegen het einde van het vijfde
verzekeringsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn
van twee maanden.
14.3.2 De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging
door Verzekeraars binnen twee maanden na de ontdekking dat
Verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van
de verzekering niet is nagekomen en Verzekeringnemer daarbij
heeft gehandeld met de opzet Verzekeraars te misleiden dan
wel Verzekeraars de verzekering bij kennis van de ware stand
van zaken niet zouden hebben gesloten. De verzekering eindigt
op de in de opzeggingsbrief genoemde datum.
14.3.3 De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging
door Verzekeringnemer binnen twee maanden nadat
Verzekeraars tegenover Verzekeringnemer een beroep op de
niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van
de verzekering hebben gedaan. De verzekering eindigt op
de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke
daarvan op de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief.
Artikel 15 Verjaring

mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt.
Een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren begint te lopen
met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de
Verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig
heeft meegedeeld de aanspraak af te wijzen.
15.3 Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de
verjaring in afwijking van lid 15.2, eerste zin, gestuit door iedere
onderhandeling tussen de Verzekeraar en de tot uitkering
gerechtigde of de benadeelde. In dat geval begint een nieuwe
verjaringstermijn van drie jaren te lopen met de aanvang van
de dag, volgende op die waarop de Verzekeraar hetzij de
aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig aan degene met wie hij
onderhandelt en -indien deze een ander is- aan de tot uitkering
gerechtigde heeft meegedeeld dat hij de onderhandelingen
afbreekt.
Artikel 16 Oversluiting van aandelen
In geval van gehele of gedeeltelijke versluiting van één of
meer aandelen in deze verzekeringsovereenkomst zal de
overnemende verzekeraar, al dan niet reeds betrokken op de
verzekering, ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid
van voor deze verzekering van belang zijnde gegevens en/of
bekendheid daarmede, geen andere rechten hebben dan die
welke de Verzekeraars toekomen die reeds op de verzekering
betrokken zijn en blijven.
Artikel 17 Handelingen van verzekeraars
Alle handelingen waartoe Verzekeraars bevoegd en verplicht
zijn, kunnen door hen gezamenlijk als afzonderlijk worden
verricht. De wijze waarop een verzekeraar bevoegdheden
gebruikt of verplichtingen nakomt, brengt geen wijziging in de
rechtspositie van medeverzekeraars.
Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen
18.1 Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands
recht van toepassing.
18.2 Partijen zullen zich inspannen om eventuele geschillen
voortvloeiend uit deze overeenkomst in der minne te regelen.
Mocht een minnelijke regeling niet mogelijk blijken dan zullen
geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Rotterdam, onverlet het recht van partijen om een andere vorm
van geschillenbeslechting overeen te komen.
Verzekerde zal in geval het geschil aan de rechter wordt
voorgelegd domicilie kiezen ten kantore van de verzekeraar.
Artikel 19 Mededelingen
19.1 Mededelingen door of namens verzekeraars worden
geacht rechtsgeldig te zijn geschied aan de verzekerde indien
deze zijn gedaan aan het laatste aan hen bekend gemaakte
adres van de op het polisblad vermelde verzekerde of aan
het adres van de tussenpersoon, via wiens bemiddeling deze
verzekering loopt.
19.2 De verzekerde is verplicht verzekeraars zo spoedig mogelijk
schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn adreswijziging.

15.1 Een rechtsvordering tegen de Verzekeraar tot het doen
van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de
aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering
gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden.
15.2

De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke
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