
- ALGEMENE POLISVOORWAARDEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEDRIJVEN (W.A.B.) -D-TAV-010.A.2 Pagina 1 van 3

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEDRIJVEN (W.A.B.)
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1 Definities
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3 Beperkingen
4 Buitenlandse vonnissen
5 Atoomkernreacties, molest e.d.
6 Premie 
7 Naverekening
8 Schade
9 Wijziging en einde der verzekering

Artikel 1.  Definities

Met betrekking tot deze verzekering wordt verstaan onder:

Verzekerde sommen en eigen risico:
de verzekerde sommen en het eigen risico voor alle 
verzekerden tezamen per geval (onder geval te verstaan 
alle met elkaar verband houdende gebeurtenissen).

Verzekerden:
a. de contractant
b. ondergeschikten van de contractant, in alle gevallen

Wettelijke Aansprakelijkheid:
c. waarin zij naast de contractant wettelijk aansprakelijk 

zijn voor door hen veroorzaakte schade, indien en 
voorzover – in geval de contractant aansprakelijk zou 
worden gesteld – de gevolgen van diens wettelijke 
aansprakelijkheid ten laste van deze verzekering 
zouden komen.

d. wettelijke aansprakelijkheid voor schade door dieren, 
waarvan de contractant eigenaar is of zich bedient;

e. wettelijke aansprakelijkheid voor schade door gehele 
of gedeeltelijke instorting van de gebouwen, waarin 
het in de polis omschreven bedrijf is gevestigd en 
waarvoor de contractant als eigenaar van de gebouwen 
aansprakelijk is;

f. de aansprakelijkheid van de contractant,  voortvloeiende 
uit art. 1614x van het Burgerlijk Wetboek van Suriname.

Derde:  ieder behalve
g. de verzekerden
h. hun echtgenoten en kinderen. Onder kinderen worden 

mede verstaan pleeg- en stiefkinderen en geadopteerde 
kinderen.

Verzekeringsjaar:
i. de periode van tenminste 12 maanden en minder dan 

24 maanden aanvangende op de ingangsdatum van 
de verzekering en aflopende op de expiratiedatum 
of op de dag, die een of meer hele jaren ligt vóór de 
expiratiedatum;

j. elke daarop aansluitende periode van 12 maanden;

k. de periode gelijk aan de contractsduur, indien deze 
minder is dan een jaar.

Artikel 2. Omvang der verzekering

De maatschappij waarborgt de verzekerden tegen de gevolgen 
van hun WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID wegens:

a. lichamelijk letsel, benadeling van de gezondheid en 
dood van een of meer derden.

b. vernieling, beschadiging en verdwijning van stoffelijke 
goederen van een of meer derden binnen de 
contractsduur dezer verzekering toegebracht ongeacht 
of een verzekerde voor de schade tevens uit hoofde 
van enige OVEREENKOMST aansprakelijk is tot het 
maximum zoals genoemd in de polis.

Proceskosten
Kosten van rechtsbijstand, welke op verlangen van de 
maatschappij wordt verleend en kosten van processen, welke op 
verlangen van de maatschappij door of namens een verzekerde 
worden gevoerd, worden steeds ten volle vergoed, ook al wordt 
hierdoor de verzekerde som overschreden.

Artikel 3. Beperkingen

Buiten de dekking van deze verzekering vallen de gevolgen van 
aansprakelijkheid:

Motorrijtuigen, lucht- en ruimtevaartuigen
In verband met het bezitten, (doen of laten) rijden met, (doen of 
laten) gebruiken van en het gebruik maken van motorrijtuigen 
(waaronder ook bromfietsen zijn begrepen) en lucht- en ruimte-
vaartuigen;

Vaartuigen
Voor schade door vernieling, beschadiging en verdwijning van 
goederen in verband met vaartuigen;

Laden en lossen
Voor schade door vernieling, beschadiging en verdwijning van 
voer- en vaartuigen, waarin, waarover of waaruit wordt geladen 
of gelost, veroorzaakt door het gebruik van bokken, kranen, laad-
bruggen en andere laad- en loswerktuigen;

Kabels, grondwerk e.d.
Voor schade door vernieling, beschadiging en verdwijning van 
onroerende goederen (waaronder begrepen ondergrondse kabels 
en buizen) door grond- en heiwerk, verzakking, verschuiving, 
dreuning of dijkdoorbraak, dan wel door werkzaamheden aan of 
in scheidsmuren, of door ontneming van steun daaraan;

Goederen in bewerking en bewaring e.d.
Voor schade door vernieling, beschadiging en verdwijning van 
goederen (en goederen die daarmede nauw samenhangen), 
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die een verzekerde of iemand voor hem vervaardigt, behandelt, 
bewerkt, levert, huurt, leent, vervoert, verplaatst, bewaart, dan 
wel onder zich heeft, of waarvan hij zich bedient of waarvoor hij 
risico loopt, een en ander voorzover deze aansprakelijkheid niet 
voortvloeit uit het bepaalde in artikel 1614x van het Burgerlijk 
Wetboek van Suriname;

Productenaansprakelijkheid
Voor schade, die verband houdt met goederen, welke door een 
verzekerde zijn geleverd, dan wel na constructie, bewerking of 
behandeling zijn opgeleverd;

Milieuverontreiniging
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van schade en kosten in 
verband met elke aantasting en gesteldheid van lucht, water of 
bodem:

• wegens het verspreiden van giftige of schadelijke 
bestanddelen;

• wegens het verspreiden van geuren, geluiden, golven, 
electriciteit, vochtigheid, temperatuurwijzigingen;

• door uitwasemingen, uitstortingen, afscheidingen, 
insijpelingen, stralingen, oplossingen, trillingen;

• wegens toevoeging of onttrekken van bepaalde 
bestanddelen;

Schade door Asbest
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van schade en kosten veroor-
zaakt door, voortgevloeid uit of verband houdende met asbest of 
asbest houdende zaken;

Niet/ niet tijdig nakomen van overeenkomst
Voor schade wegens het niet of niet tijdig nakomen van een 
overeenkomst;

Geldigheidsgebied Opzet
a. voor buiten Suriname ontstane schade
b. voor opzettelijk en/of met goedvinden teweeggebrachte 

schade

Artikel 4. Buitenlandse Vonnissen

De maatschappij is niet gehouden tot vergoeding voor kosten 
van rechtsbijstand voor buiten Suriname gevoerde processen, 
en evenmin gehouden uitspraken in dergelijke processen als 
maatgevend voor de WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID te 
beschouwen.

Artikel 5.  Atoomkernreacties, molest e.d.

De maatschappij is niet tot uitkering verplicht wegens schade:
a. veroorzaakt of mogelijk geworden door oorlog 

of door een daarmede in feite overeenkomende 
toestand, gewapende internationale actie, door 
bezetting, burgeroorlog, oproer, muiterij, onlusten, 
sabotagedaden, terreurdaden, door de uitwerking van 
projectielen, ontploffings- en andere strijdmiddelen, 
of door de juiste of onjuiste tenuitvoerlegging 
van enige maatregel van een militaire, civiele, 
justitiële, politionele of politieke instantie of orgaan, 
genomen in verband met één van de  voornoemde 
omstandigheden of in verband met gevaar daarvoor. 
Indien zich omstreeks de tijd en de plaats van het 
veroorzaken of ontstaan van de schade een schadeoor-
zaak of schademogelijkheid, als bedoeld in het vorig lid, 
heeft voorgedaan, kan de maatschappij de uitkering af-

hankelijk stellen van het te leveren bewijs, dat de schade 
noch veroorzaakt is, noch mogelijk is geworden door 
één der omstandigheden als bedoeld in het vorige lid;

b. ontstaan in de tijd, gedurende welke datgene waardoor 
de schade is veroorzaakt of mogelijk geworden, in 
beslag is genomen op last van de eigen of een vreemde 
overheid of instantie, dan wel te haren behoeve is gere-
kwireerd of wordt gebruikt;

c. veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit 
atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ont-
staan;

Verzwaring
Ontstaan terwijl het risico is verzwaard of uitgebreid, tenzij de 
maatschappij schriftelijk heeft verklaard, dat gezwaarde of uit-
gebreide risico te dekken.

Artikel 6. Premie

De contractant is verplicht telkenmale op de premievervaldag 
de premie en de kosten bij vooruitbetaling te voldoen,hetzij ten 
kantore van de maatschappij, hetzij ten huize of  ten kantore 
van de door de maatschappij tot ontvangst gemachtigde, in 
al deze gevallen tegen een door de maatschappij getekende 
kwitantie. Zodra de contractant weigert of in gebreke blijft de 
premie en de kosten te voldoen, wordt de geldigheidsduur van 
deze verzekering voor gebeurtenissen nadien plaatsvindende, 
onderbroken, zonder dat enige inverzuimstelling vanwege 
de maatschappij nodig is en onverminderd de plicht van 
de contractant tot betaling van de achterstallige en nog 
verschijnende premiën en kosten. De contractant wordt in ieder 
geval geacht in gebreke te zijn gebleven de premie en kosten te 
voldoen, indien hij deze niet heeft betaald binnen 30 dagen na 
de dag waarop zij verschuldigd worden. Bij de aanvang van de 
tweede dag na die, waarop de maatschappij de premie en kosten 
alsnog heeft aangenomen, wordt de verzekering weder geldig 
voor gebeurtenissen nadien plaatsvindende.

Artikel 7. Naverrekening

Is de polis voorzien van de aanduiding MET NAVERREKENING, 
dan geldt de volgende bepaling:
Aangezien de grondslag voor de berekening van de premie aan 
verandering onderhevig is, is de contractant verplicht binnen 
drie maanden na het einde van ieder verzekeringsjaar aan de 
maatschappij alle gegevens ter berekening van de definitieve 
premie te verstrekken.
De maatschappij heeft te allen tijde het recht de boven bedoelde 
gegevens te controleren, waarbij de contractant verplicht is zijn 
medewerking te verlenen. In het hierboven omschreven geval 
geldt de in de polis genoemde premie slechts als een voorlopige 
en vindt vaststelling der definitieve premie plaats aan de hand 
van de door de maatschappij ontvangen gegevens.
Voldoet de contractant niet aan zijn in deze paragraaf vermelde 
verplichtingen, dan heeft de maatschappij het recht de definitieve 
premie vast te stellen, door van hem over het afgelopen 
verzekeringsjaar alsnog een bedrag te vorderen,gelijkstaande 
met 50% van de voorlopige premie over dat jaar, of zoveel meer 
als de maatschappij op grond der door haar verzamelde gegevens 
toekomt. Is de definitieve premie lager dan de voorlopige, dan 
is de maatschappij tot terugbetaling van het teveel ontvangene 
verplicht; is de definitieve premie hoger, dan is de contractant 
gehouden het verschil bij eerste aanbieding van de hiervoor 
door de maatschappij afgegeven kwitantie te voldoen.
Het in § 6 vermelde vindt voor de in deze paragraaf bedoelde 
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meerdere premie analoge toepassing

Artikel 8. Schade

De verzekerde is verplicht: binnen 3 x 24 uur nadat hij er kennis 
van heeft gekregen, dat zich een gebeurtenis heeft voorgedaan, 
die derden aanleiding zou kunnen geven tot het vorderen 
van schadevergoeding, daarvan mededeling te doen aan de 
Maatschappij met vermelding van de oorzaak en van de aard 
zowel van de gebeurtenis  als van de schade; 
alle exploten, dagvaardingen, brieven en andere gegevens, die 
verband houden met een dusdanige gebeurtenis, onverwijld aan 
de Maatschappij door te geven; aan de Maatschappij de door 
haar te vragen inlichtingen terstond, volledig en naar waarheid 
te verstrekken en alles te doen, wat de Maatschappij wenselijk 
acht; zonder uitdrukkelijke toestemming van de Maatschappij 
geen aansprakelijkheid te erkennen, uitkeringen of toezeggingen 
te doen, schikkingen of dadingen aan te gaan, processen te 
voeren of andere handelingen te verrichten of na te laten; een en 
ander op verbeurte van zijn recht op uitkering. 
De maatschappij heeft steeds het recht derden rechtstreeks 
schadeloos te stellen.

Andere verzekeringen
Wanneer blijkt, dat de gevolgen van een gebeurtenis door één 
of meer elders gesloten verzekeringen geheel of gedeeltelijk 
zijn gedekt of zouden zijn gedekt indien deze verzekering niet 
bestond, is de maatschappij slechts tot uitkering verplicht, voor 
zover de schade het bedrag te boven gaat dat uit hoofde van de 
elders gesloten verzekeringen ten behoeve van een verzekerde 
wordt uitgekeerd of zou zijn uitgekeerd indien deze verzekering 
niet bestond.

Artikel 9. Wijziging en einde der verzekering

a. De contractant heeft het recht de verzekering tegen 
het einde van enige termijn schriftelijk of middels 
elektronische verklaring aan de maatschappij op te 
zeggen, met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van ten minste drie maanden.

b. De Maatschappij heeft te allen tijde het recht de 
verzekering te doen eindigen met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van ten minste 30 dagen en 
onder restitutie van niet verdiende premie.

Geschillen
Geschillen tussen belanghebbenden en de Maatschappij en 
vorderingen uit deze overeenkomst voortvloeiende, zullen 
uitsluitend worden onderworpen aan de beslissing van de 
bevoegde rechter te Paramaribo (Suriname).


