TECHNIEK
Verklaringen van de verzekeringnemer
U verklaart
- dat er geen gebruik wordt gemaakt van onderaannemers;
- niet aansprakelijk gesteld te zijn voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten in de afgelopen 5 jaar;
- niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade;
- dat er geen feiten en/of omstandigheden te melden zijn ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van de verzekeringnemer/verzekerden, die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn.
- Algemene voorwaarden
Beroepsaansprakelijkheid : Beroepsaansprakelijkheid HBA-AE-06
Bedrijfsaansprakelijkheid : Hiscox aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven HAVB-08
Aanvullende voorwaarden : addendum ZP Control
Uitsluitingen : Toezeggen en/of garanderen van resultaten en rendementen /overschrijden van bevoegdheden, kosten en/of prijzen
HCA11 Clausule techniek/bouwkundige werkzaamheden
Verzekerde is bij het aangaan van overeenkomsten met opdrachtgevers en/of afnemers verplicht de toepasselijkheid te bedingen van de Algemene (leverings)voorwaarden De Nieuwe Regeling 2011
(DNR 2011) en/of De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005) en/of de Consumentenregeling 2013 (CR 2013) en/of de Consumentenregeling 2006 (CR 2006) en/of SR 1997 en/of R.V.O.I. 2001), waarin de
aansprakelijkheid van verzekerde is beperkt tot directe schade, hierna te noemen de Algemene Voorwaarden.
Indien voor een bepaalde opdracht de Algemene Voorwaarden niet, niet volledig of niet juist zijn overeengekomen tussen verzekerde en opdrachtgever en/of afnemer, zal bij schade slechts schadevergoeding worden verleend op basis van de Algemene Voorwaarden.
Uitsluitend wanneer in geval van schade blijkt dat een beroep op de Algemene Voorwaarden in zijn geheel of ten dele niet mogelijk is omdat rechtens de Algemene Voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, zal Hiscox de schade behandelen zonder inachtneming van de gehele of ten dele onredelijk bezwarende Algemene Voorwaarden.
Pre-contractuele informatie
Door de ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het sluiten van de verzekering. U bevestigt dat op het moment van het sluiten van de verzekering geen aanspraak tegen u ingesteld is,
ofwel dat er op het moment van het sluiten van de verzekering wel een aanspraak tegen u ingesteld is, maar u accepteert dat deze niet op de te sluiten verzekering te verhalen is. De contractstermijn is
12 maanden doorlopend, met een stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden tenzij beëindigd conform de algemene verzekeringsvoorwaarden. Op de verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. U bevestigt door ondertekening van dit formulier expliciet dat u de algemene voorwaarden en specifieke verzekeringsvoorwaarden accepteert en dat u de inhoud en de
reikwijdte van de bepalingen van deze voorwaarden gelezen en begrepen heeft.
Slotverklaring
De verzekeringnemer bevestigt/verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegevens informatie/verklaringen juist en volledig is/zijn en dat de mededeling is gedaan (na gedegen
onderzoek) van de feiten en omstandigheden die voor Hiscox van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van de verzekeringsnemer en verzekerden. De verklaringen vormen tezamen met de overige aan Hiscox verstrekte informatie, de grondslag voor en vormen een integraal onderdeel van de verzekeringsovereenkomst.
Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te
begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijk ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering.

