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Bijlage  CAR-VERZEKERING 
 

BESTEKSTEKST CAR-VERZEKERING 2018 

1. De Gemeente Den Haag zal voor haar rekening en mede ten behoeve van de architect, 
adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een Constructie All Risks 

(CAR-) verzekering afsluiten. 

2. In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking 
gegeven voor de volgende rubrieken: 
 I materiële schade aan het werk; 
 III schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever; 
 IV-b eigendommen van bouwdirectie en personeel 

De dekking onder Rubriek II Aansprakelijkheid is niet mee verzekerd onder de 
CAR verzekering van de Gemeente Den Haag. 

 
3. Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) 

verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, evenals honorarium van 
deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en 

directiekosten. 

4. De in de polis gestelde en van toepassing zijnde (algemene) eigen risico bedragen 

(Rubriek I en III  

 EUR 10.000,00 per gebeurtenis en Rubriek IV-b EUR 250,00 per gebeurtenis) zijn voor 
rekening van de aannemer, evenals niet door de Constructie All Risks (CAR-) 
verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit 

bestek aansprakelijk is.  

5. De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet 
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit 
artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te 
herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. 

6. Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkstelling, dient de 
aannemer dit onmiddellijk (ter informatie) te melden bij de Gemeente Den Haag IDC – 
Risicomanagement en zorg te dragen dat de betreffende claim zo spoedig mogelijk en 

volgens de richtlijnen met de claimant wordt afgewikkeld.  

7. De afdeling Risicomanagement van het IDC zal deze melding voor Rubriek I, III en IV-b 
terstond, op de daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij de betreffende 

assurantiemakelaar. 

8. De dekking van de Constructie All Risks (CAR-) verzekering loopt vanaf de datum 
waarop het werk op het werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of, 

indien meeverzekerd, de datum waarop de onderhoudstermijn eindigt. 



 Handboek Openbare Ruimte 

Versie december 2019 
 

9. Eventuele schade-uitkeringen volgens deze Constructie All Risks (CAR-) verzekering 
zullen uitsluitend aan de opdrachtgever plaatsvinden. De uitkeringen zullen door de 
opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of die de schade in 
eerste instantie voor zijn rekening nam, worden betaald naar gelang de voortgang van 

het herstel. 

10. De polisvoorwaarden liggen op aanvraag ter inzage bij de opdrachtgever. 

 De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder-) 
aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te 
leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer is 
aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven 

van deze verplichtingen. 

11. De (onder-)aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van 
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit 
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering volgens de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van 
zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie 
en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse 

kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. 

12. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer 
dient deze, mede ten behoeve van de Gemeente Den Haag, gedurende de looptijd van 
het werk verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de aannemer voor door 
derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de 
uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste 
EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht. Het 

eigen risico mag ten hoogste EUR 10.000,00 per gebeurtenis bedragen. 

13. De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 12. 
genoemde verzekering blijkt, vóór de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de 
directie te overleggen. 


