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SCHEEPSAANBOUW
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Aanbouwverzekering

Wie sluit af:

• Opdrachtgever/owner? 
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of

• Werf?



Aanbouwverzekering

Eigenaar/opdrachtgever sluit 
Verzekering

• Voordelen voor 
eigenaar/opdrachtgever
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Werf sluit af

• Voordelen voor de werf



Aanbouwverzekering

Voordelen opdrachtgever :

• Controle op kwaliteit dekking

• Direct overzicht schaden
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• Direct overzicht schaden

• Loss payee clause – controle op schade-uitkeringen

• Onafhankelijk van financiële positie werf

• Geen overhead over verzekeringskosten

• Etc.



Aanbouwverzekering

Voordelen werf

• Werf draagt het risico tot oplevering, heeft dus het directe belang

• Werf heeft controle op kwaliteit dekking
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• Werf heeft controle op kwaliteit dekking

• Werf kan dekking combineren met garantiedekking

• Werven met voldoende omzet:
Jaarpolissen op declaratiebasis etc.



Kring van Verzekerden

Verzekerde partijen:
In principe alle betrokken partijen

• Wie wil je als verzekeringnemer toegang tot de polis geven bv    
onderaannemers of leveranciers van machines?
Wat is in het bouwcontract geregeld?

• Expliciet genoemd
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• Expliciet genoemd

• Impliciet gedekt?

• Derden beding?  

• Loss payee clause

8



Aanbouwverzekering

Wanneer af te sluiten

• Aanbouw( nieuwbouw)
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• Aanbouw( nieuwbouw)

• Ombouw

• Refit



Bij ombouw

• Toegevoegde waarde in vergelijking met lopende hull/machinery 
en P & I dekkingen

• VNSI voorwaarden- wanneer is de werf aansprakelijk?
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• VNSI voorwaarden- wanneer is de werf aansprakelijk?

• Waarom is de VNSI -aansprakelijkheidsdekking voor een 
(om)bouwproject onvoldoende?



VNSI Voorwaarden

• In wezen geen aansprakelijkheid werf tenzij opzet of grove schuld 
van het management

• VNSI Algemene werfvoorwaarden:
De werf is nimmer aansprakelijk voor schade behoudens indien en in 
zoverre de geleden schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld 
van de Werf. Behoudens opzet van de Werf is aansprakelijkheid van 
de Werf voor bedrijfs-, gevolg of indirecte schade echter steeds 
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de Werf voor bedrijfs-, gevolg of indirecte schade echter steeds 
uitgesloten. Onder grove schuld en opzet van de Werf is voor de 
toepassing van deze bepaling te verstaan grove schuld en opzet van 
zijn organen en met de Werf  te vereenzelvigen leidinggevende 
functionarissen.

• Let ook op: absolute uitsluiting aansprakelijkheid voor 
coatingschaden art. 12.8 VNSI alg. werfvoorwaarden



Toegevoegde waarde t.o.v 
bestaande HM /P & I dekkingen

• Ruimere dekking

• Alle betrokken partijen meeverzekerd; minder discussies

• De bestaande dekkingen worden niet belast door evt. schaden
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• De bestaande dekkingen worden niet belast door evt. schaden

• Met name bij grote ombouw projecten van belang



Aanbouwpolis formulieren

Meest gebruikt:

• Aanbouwpolis 1947

• Aanbouwpolis 1995
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• In principe een secundaire dekking maar door makelaarsclausules 
doorgaans een primaire dekking

• Makelaarsclausules veelal gebruikt om dekking te verruimen

• Minder gebruikt, maar wel meer in andere verzekeringsmarkten:    
Institute clauses for builders risks 1.6.1988



Aanbouwverzekering

• Individuele “losse”verzekeringen

• Declaratie contracten
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Kiellegging
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Aanbouwverzekeringen

Begin en einde van de dekking

Begin:

• Officieel “kielleggen” of “first cutting of steel”

• dus ook al voordat er sprake is van een schip – “bestemd om te 
drijven”. 
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drijven”. 

Voorrisico’s zoals:

• Transport van materialen en onderdelen naar de werf

• Opslag van materialen bij de werf

• Soms prefabricage



Aanbouwverzekering

Einde dekking :

• Na oplevering of aanlopen 
eerste haven daarna
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eerste haven daarna

• Proeftochten vooraf

• Claims na afloop polistermijn



Aanbouwverzekering

• Garantie dekking na afloop, uitleg volgt
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Aanbouwverzekering

Verschillen aanbouwpolis 47 en 95
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Coating
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Foute lassen
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Aanbouwpolis 95

Verschillen 95 t.o.v. 47 polis

Uitgesloten in 95 polis: 

• Coatingschade

• Foute lassen
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• Foute lassen

• Aardbeving

Voorts:

• Geen dekking uitlooprisico 

• Ontdekking van schade tijdens verzekeringstermijn



Aanbouwverzekering

• Toepasselijk recht

• Hoeveel maal de verzekerde som?

• Omvang dekking
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• Omvang dekking



Aanbouwverzekering

Toepasselijk recht:

Engels 
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• Marine Insurance Act 1906 - Insurance Act 2015

• SG Policy Form



Hoeveel keer kan verzekerd bedrag 
worden uitgekeerd?

• Bij één evenement?
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Hoeveel keer kan verzekerd bedrag 
worden uitgekeerd?

• 1 X Schade aan het schip in aanbouw

• 1 X Aanvaringsaansprakelijkheid art 14 Standard Clauses 
Aanbouwpolis 1947 resp. art 13 Aanbouwpolis 1995

MARSH 26

Aanbouwpolis 1947 resp. art 13 Aanbouwpolis 1995

• 1 X P & I : art 15 van special clauses beide polisformulieren

• 1 x Sue and Labour: MIA 1906 – 2015



Hoeveel maal verzekerd bedrag?

Bij meerdere evenementen gedurende de looptijd theoretisch
nog meer:

• Met uitzondering van Total Loss - dan eindigt de dekking - blijft 
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• Met uitzondering van Total Loss - dan eindigt de dekking - blijft 
het verzekerd bedrag gedurende de looptijd van kracht!



• All risks

• Transits

• Materials at yards 

• With leave to fire guns and torpedoes

• Trial trips – vaargebiedbeperking

Aanbouwverzekering omvang
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• Mislukte tewaterlating

• Varen tijdens aanbouwperiode

• General average

• Het verzekerde bedrag is gebaseerd op de eindwaarde v/h schip.

• Escalator clauses ( bv 115% of 125 %)



Brandgevaarlijke werkzaamheden
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Aanbouwverzekering omvang

• Clausule brandgevaarlijke werkzaamheden

• Coating exclusion clausule
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Aanbouwverzekering omvang

• Uitsluiting molest, maar molest 
wel gedekt voor transits by sea or 
air of bij trial trips
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Aanbouwverzekering

• Gedekte aansprakelijkheden

• Waarom P & I meeverzekerd en niet gedekt bij de reguliere club? 

• Beperking tot verzekerde som 
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• idem collision



Loss or damage to drawings
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Aanbouwclausules

Faulty design clausule

• Wat is faulty design?

• Verkeerd lezen van tekeningen?

• Loss of or damage to drawings

• Faulty workmanship

• Op een verkeerde plaats geboorde 
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• Op een verkeerde plaats geboorde 
gaten

• Te klein gemaakt: is dat schade?

• Opening-up cost



Institute faulty design exclusion 
clause1/5/63

• Underwriters shall not be liable for any loss or expenditure incurred 
solely in remedying a fault in design nor, in the event of damage 
resulting from faulty design and giving rise to a claim under the 
conditions of this insurance, for any additional expenditure incurred 
by reason of betterment or alteration in design
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by reason of betterment or alteration in design



Defects, latent or otherwise

• …it is understood and agreed …that Underwriters’ liability 
includes the repairing and/ or renewing etc. of any part of the 
subject matter … which has burst, broken etc. or proves to 
contain a defect latent or otherwise, or is defective latently or 
otherwise etc..

Aanbouwverzekering makelaarsclausules
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Wrongful assembly of sound parts

• Underwriters’ liability in case of defects, latent or otherwise …, 
bursting, breakage etc. to include…the cost of removing, opening 
up …. and in case of wrongful assemblage of sound parts the 
cost of dismantling and re-assembling….



Typische makelaarsclausule

• Faults etc. of any person engaged in the preparation of plans and/or 
drawings and/or patterns and/or templets and/or moulds 
etc.

• Verschil met faulty design ?
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• Gietgallen

• Foute lassen



Garantiedekking

• Volgt contract

• Wie is verzekerd?/verzekeringnemer?

• Beperkte dekking in vergelijking Aanbouw
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• Basis is dekking voor kosten als gevolg van garantieverplichtingen 
conform bouwcontract

• Periode dekking

• Verlenging van garantie na reparatie op grond van 
garantieverplichtingen



Garantiedekking

Uitsluitingen:

• Niet behalen van beloofde prestaties/capaciteit

• Faulty design( gevolgen wel gedekt maar geen verbetering)
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• Faulty design( gevolgen wel gedekt maar geen verbetering)

• Normale slijtage

• Boeten en gevolgschaden

• Schaden aan derden



Pioneering Spirit
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vragen?
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