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Polisnummer:

29921025898

Contractduur:
Premievervaldata:

tot 01-01-2013, daarna met 12 maand(en) doorlopend
01-01-2013, en voorts per 12 maand(en)

Verzekeringnemer:

Uw intermediair:

St. Experiment Zelfbeheer
Hoekwierde 57
1353 PC ALMERE

Vermeij BV Assurantiën
Postbus 10272
1301 AG ALMERE
Telefoon: 0365300053

Verzekering(en):

Omschrijving:

Brand
Aansprakelijkheid

Inventaris/goederenverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
beroepen

bedrijf

0191

Premie per 12 maand(en):

voor bedrijven en

Prolongatiekosten
Totale premie inclusief prolongatiekosten
bedraagt per 12 maand(en)
Te verrekenen tot 01-01-2013

€
€

142,52
191,98

€

0,62

€
€

335,12
271,31

en assurantiebelasting

Reden afgifte polis:
nieuwe verzekering

Administratienummer:

verzekeringsgroep

Pakketpolis

Diemen, 21 mei 2012
Generali

::s;ekerin9
.
an Leer
Directeur

maatschappijnv
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Bijblad
Polisnummer:

_

verzekeringsgroep

29921025898

Datum:
21 mei 2012
Dit bijblad vormt één geheel met het polisblad .

Verzekeringnemer:

Uw intermediair:

st. Experiment Zelfbeheer

Vermeij BV Assurantiën

191

Inventaris/goederenverzekering
Reden van afgifte polis
Ingangsdatum

nieuwe verzekering
09-03-2012

(Bijzondere) Voorwaarden
Clausule(s)

27,263
2040,2046

Riscoadres

Hoekwierde 57
ALMERE
Onbekend
Onbekend
Werkmaterieel voor groen onderhoud. Staat in een zeecontainer.

Bouwaard
Dakdekking
Bestemming
Verzekerd
Inventaris uitgebreid
Premie

Berekening tot

299210258982000

€ 14.000,00
Per 12 maand(en)
Assurantiebelasting
Totaal
01-01-2013
Premie
Assurantiebelasting
Te verrekenen

€
€
€

129,92
12,60
142,52

€
€
€

105,38
10,22
115,60
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Bijblad
Polisnummer:

.

verzekeringsgroep

29921025898

Datum:
21 mei 2012
Dit bijblad vormt één geheel met het polisblad.

Verzekeringnemer:

Uw intermediair:

St. Experiment Zelfbeheer

Vermeij BV Assurantiën

Aansprakelijkheidsverzekering

191

voor bedrijven en beroepen

Reden van afgifte polis
Ingangsdatum

nieuwe verzekering
09-03-2012

(Bijzondere) Voorwaarden
Clausule(s)

27,424
4007

Dekking

Aansprakelijkheid in hoedanigheid van Beheer en onderhoud van openbare
ruimte en groenvoorziening.

Maximaal per aanspraak
Voor schade verband houdende met
geleverde en behandelde zaken
maximaal per verzekeringsjaar

€ 1.250.000,00
€ 2.500.000,00

Verzekerd
Omzet
Eigen Risico

Verzekerd

€ 125,00

Premie

Per 12 maand(en)
Assurantiebelasting
Totaal
01-01-2013
Premie
Assurantiebelasting
Te verrekenen

Berekening tot

Aanvullende bepalingen:
Meeverzekerd
is het

299210258984000

WAM Risico

voor:

2 bosmaaiers

en 2 grasmaaiers.

€
€
€

175,00
16,98
191,98

€
€
€

141,94
13,77
155,71
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Clausuleblad

~

verzeke~groep

Polisnummer: 29921025898
Datum:
21 mei 2012
Ditclausulebladvormt één geheel met het polisblad.
Verzekeringnemer:
St.Experiment Zelfbeheer

Uw intermediair:
Vermeij BV Assurantiën

Clausule: 2040
In afwijking van het in de bijzondere voorwaarden vermelde onder
opruimingskosten
zijn van de dekking uitgesloten kosten voor het
ongedaan maken van een verontreiniging
van de bodem, het
oppervlaktewater
of enig(e) al dan niet ondergronds(e)
water(gang) Onder ongedaan maken wordt verstaan onderzoek,
reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging
en
vervanging van grond en/of (grond-)water en/of isolatie van een
verontreiniging.
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Clausuleblad

. verzeker~groep

Polisnummer: 29921025898
Datum:
21 mei 2012
Ditclausulebladvormt één geheel met het polisblad.
Verzekeringnemer:
St.Experiment Zelfbeheer

Uw intermediair:
Vermeij BV Assurantiën

Clausule: 2046
Ten aanzien van iedere schade geldt een eigen rlS1CO van € 250,per gebeurtenis,
tenzij de schade is veroorzaakt
door brand,
brandblussing,
ontploffing,
blikseminslag
of luchtvaartuigen.

191
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Polis Eén-Bedrijfs-Polis

~GENERALI

Clausuleblad

~

verzekerüngBgroep

Polisnummer: 29921025898
Datum:
21 mei 2012
Ditclausulebladvormt één geheel met hetpolisblad.
Verzekeringnemer:
st.ExperimentZelfbeheer

Uw intermediair:
VermeijBV Assurantiën

Clausule: 4007
A. In tegenstelling tot het bepaalde onder Uitsluitingen in de
Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering
voor
Bedrijven, wordt de tekst onder 'Opzet':
1. Niet gedekt is de aansprakelijkheid
van een verzekerde voor
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn:
a. opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht
wederrechtelijk
handelen of nalaten;
b. gedragingen die onder a vallen, gepleegd in groepsverband,
ook in geval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld
of nagelaten.
Aan het opzettelijk karakter van het wederrechtelijk
handelen
of nalaten in de situatie a en/of b doet niet af, dat
verzekerde zodanig onder invloed van alcohol of andere
stoffen verkeert, dat hij niet in staat is zijn wil te
bepalen.
2. Niet gedekt is de aansprakelijkheid
van een verzekerde voor
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit:
a. seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan
ook;
b. gedragingen die onder a vallen, gepleegd in groepsverband,
ook in geval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld
of nagelaten.
B. In aanvulling op de Uitsluiting in de Bijzondere Voorwaarden
Aansprakelijkheidsverzekering
voor Bedrijven is niet gedekt
de aansprakelijkheid
voor schade bestaande uit lichamelijk
letsel veroorzaakt door het inademen van asbestdeeltjes
en/of
asbestvezels, vrijgekomen als gevolg van het slopen en/of
verwijderen, alsmede het op enigerlei wijze be- of verwerken,
in voorraad hebben of houden, van asbest of asbesthoudende
materialen/stoffen.
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