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1.9.

Verzekerden
Allen in zijn/haar hoedanigheid van particulier of
prosumer:
a. verzekeringnemer;
b. de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van
verzekeringnemer;
c. de met verzekeringnemer in gezinsverband
samenwonende personen;
alsmede;
d. de minderjarige kinderen van de verzekerden sub
a t/m c;
e. de meerderjarige ongehuwde kinderen van de
verzekerden sub a t/m c die bij hen inwonen of
voor studie- of stagedoeleinden uitwonend zijn.

2.

OMVANG VAN DE DEKKING
Verzekerd is door benadeelde(n) geleden schade als
gevolg van een schadeveroorzakende gebeurtenis
die plotseling en onvoorzien is ontstaan als direct
gevolg van een door verzekerde geprint gebrekkig
3D-voorwerp.

Deze voorwaarden vormen een geheel met de Algemene
Voorwaarden Varia.
1.
1.1.

1.2.

AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Benadeelde(n)
a. De persoon – ingezetene van de Europese Unie,
IJsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk of
Zwitserland en niet zijnde een verzekerde – die
schade lijdt als gevolg van een door een verzekerde
geprint gebrekkig 3D-voorwerp.
b. Het bedrijf – gevestigd in de Europese Unie,
IJsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk of
Zwitserland – dat schade lijdt als gevolg van
een door een verzekerde geprint gebrekkig
3D-voorwerp.
Bereddingskosten
De noodzakelijke kosten die - tijdens of na de
schadeveroorzakende gebeurtenis - gemaakt
moeten worden om onmiddellijk dreigend gevaar
van een onder deze verzekering gedekte schade van
benadeelde(n) te voorkomen of te verminderen.

1.3.

Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag door
waardevermindering als gevolg van veroudering en
slijtage.

1.4.

Gebrekkig 3D-voorwerp
Een geprint 3D-voorwerp dat niet de kwaliteiten heeft
die daarvan in de gegeven omstandigheden verwacht
mogen worden.

1.5.

Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezelfde
soort en kwaliteit te verkrijgen.

1.6.

Prosumer
Een combinatie van producent en consument.
Een prosumer is de particuliere producent die
3D-voorwerpen voor derden print en hiervoor mogelijk
een vergoeding ontvangt.

1.7.

Schade
In het kader van deze verzekering komt uitsluitend voor
vergoeding in aanmerking de door benadeelde(n)
geleden personen- en/of zaakschade, als bedoeld in
en binnen de grenzen van Afdeling 10 van Titel 1 van
Boek 6 Burgerlijk Wetboek.
Personenschade
Schade door letsel of aantasting van de gezondheid
van personen, al dan niet de dood tot gevolg
hebbende, alsmede de hieruit voortvloeiende schade.
Zaakschade
Beschadiging en/of vernietiging van stoffelijke zaken,
alsmede de hieruit voortvloeiende schade.

De dekking geldt uitsluitend voor gebeurtenissen die
plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering en
die binnen een jaar na beëindiging van de verzekering
bij verzekeraar zijn gemeld. De dekking geldt uitsluitend
voor 3D-voorwerpen die zijn geprint tijdens de looptijd
van de verzekering.
Bij een verzekerde schade wordt ook schade aan het
gebrekkige 3D-voorwerp zelf vergoed tot ten hoogste
de door benadeelde(n) hiervoor aan verzekerde
aantoonbaar verstrekte vergoeding.
3.

1.8.

Smartengeld
Vergoeding voor de door benadeelde(n) geleden
immateriële schade, zoals die in vergelijkbare gevallen
door de rechter is toegekend.

VERZEKERD BEDRAG
Het verzekerd bedrag per gebeurtenis en het verzekerd
bedrag per verzekeringsjaar zijn vermeld op het
polisblad.
Zo nodig wordt boven het verzekerd bedrag, in geval
van een verzekerde gebeurtenis, uitkering verleend
voor:
- de kosten van op verlangen van verzekeraar door
verzekerde gevoerde procedures en in opdracht
en/of met toestemming van verzekeraar aan
verzekerde verleende rechtskundige bijstand;
- bereddingskosten.
De vergoeding van deze kosten is gemaximeerd
tot eenmaal het verzekerd bedrag per gebeurtenis
bovenop dat verzekerde bedrag.
Verzekeraar vergoedt smartengeld, als onderdeel van
het verzekerd bedrag.

4.

DEKKINGSGEBIED
Deze verzekering is van kracht voor
schadeveroorzakende gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden waar ook ter wereld, op voorwaarde
dat benadeelde(n) een ingezetene is van de Europese
Unie, IJsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk of
Zwitserland.
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5.
5.1.

UITSLUITINGEN
Motorrijtuigen
Uitgesloten is schade veroorzaakt door geprinte
3D-voorwerpen die worden gebruikt voor de
technische delen van motorrijtuigen. Onder technische
delen worden onder andere verstaan de motor, de
stuurinrichting, de wielophanging, het remsysteem,
en het brandstofsysteem. Wel verzekerd is schade
veroorzaakt door onderdelen die uitsluitend dienen ter
verfraaiing van het motorrijtuig of voor het gemak van
de gebruiker, zoals telefoonhouders of stootstrips.

5.2.

(Lucht- en ruimte-) vaartuigen
Uitgesloten is schade veroorzaakt door geprinte
3D-voorwerpen die worden gebruikt voor de technische
delen van (lucht- en ruimte-) vaartuigen. Onder
technische delen worden onder andere verstaan
de motor, de stuurinrichting, de wielophanging, het
remsysteem, en het brandstofsysteem. Wel verzekerd
is schade veroorzaakt door onderdelen die uitsluitend
dienen ter verfraaiing van het (lucht- of ruimte)
vaartuig of voor het gemak van de gebruiker, zoals een
vlaggenstok(houder), hengelhouder of kledinghaak.

5.3.

5.4.

6.2.

Productie- of logistieke processen
Uitgesloten is schade veroorzaakt door geprinte
3D-voorwerpen die worden gebruikt voor systemen
of machines die betrokken zijn bij een productie- of
logistiek proces.

Wettelijk niet toegestane activiteiten
Uitgesloten is schade die is ontstaan tijdens het plegen
van wettelijk niet toegestane activiteiten of wanneer
het printen als (deel van) een wettelijk niet toegestane
activiteit heeft plaatsgevonden.

5.6.

Opzet
Geen dekking wordt verleend voor schade als gevolg
van een opzettelijk en tegen een persoon of zaak
gericht wederrechtelijk handelen of nalaten.

5.7.

Beroepsmatig printen
Beroepsmatig printen is niet verzekerd. Het hebben
van een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, die
verband houdt met 3D-printen, wordt in ieder geval
gezien als beroepsmatig.

6.
6.1.

SCHADE
Verplichtingen bij schade
a. Schademeldingsplicht
Zodra verzekerde op de hoogte is of behoort te
zijn van een gebeurtenis die voor verzekeraar tot
een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die
gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is
aan verzekeraar te melden.
b. Schade-informatieplicht
Verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn
aan verzekeraar alle inlichtingen en bescheiden te
geven die voor verzekeraar van belang zijn om zijn
uitkeringsplicht te beoordelen.
c. Medewerkingplicht
Verzekerde is verplicht zijn volle medewerking te

Schadevaststelling
a. Het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Varia
over “Schadevaststelling door deskundigen” wordt
vervangen door onderstaande tekst:
De wijze van schadevaststelling wordt bepaald door
verzekeraar. De kosten van de schadevaststelling
komen voor rekening van verzekeraar mits deze
kosten met zijn voorafgaande toestemming zijn
gemaakt.

(Para)medische toepassingen
Uitgesloten is schade veroorzaakt door geprinte
3D-voorwerpen die worden gebruikt voor (para)
medische doeleinden.

5.5.
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verlenen en alles na te laten wat de belangen van
verzekeraar zou kunnen benadelen. Verzekerde is
verplicht zich te onthouden van het erkennen van
schadevorderingen of deze af te doen, voorschotten
te geven of gerechtelijke maatregelen te treffen.
Verzekerde is verplicht mee te werken aan het
verhalen van een gedane schade-uitkering op
aansprakelijke derde(n).
d. Sanctie bij niet nakomen verplichtingen
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden
ontleend indien verzekerde een of meer van
bovenstaande verplichtingen niet is nagekomen
en daardoor de belangen van verzekeraar heeft
benadeeld. Van benadeling is geen sprake bij een
terechte erkenning van uitsluitend feiten. Elk recht
op uitkering komt te vervallen, indien verzekerde
de hiervoor bij Schademeldingsplicht en Schadeinformatieplicht genoemde verplichtingen niet is
nagekomen met het opzet de ondertekenaars te
misleiden.

b. Expertisekosten
Verzekeraar kan een externe deskundige
benoemen voor de vaststelling van de
schadevergoeding. Als verzekeringnemer het niet
eens is met de vastgestelde schadevergoeding,
kan verzekeringnemer eveneens een door de
beroepsgroep erkende deskundige inschakelen.
De kosten van deze deskundige worden vergoed
tot ten hoogste de kosten van de deskundige van
verzekeraar. Indien de kosten van de deskundige
die optreedt namens verzekeringnemer meer
bedragen dan de kosten van de deskundige van
verzekeraar, zal het meerdere worden getoetst aan
de redelijkheid. De kosten van een eventuele derde
deskundige, die aangewezen is voor het geval de
deskundigen geen overeenstemming bereiken over
de verschillende schadeberekeningen, worden
vergoed door verzekeraar.
6.3.

Personenschade
Bij schade als gevolg van overlijden of letsel wordt
de schadevergoeding vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van artikel 6:107 en artikel 6:108 van
het Burgerlijk Wetboek. Deze wetsartikelen regelen
de schadevergoeding voor het slachtoffer en de
nabestaanden.

6.4.

Zaakschade
Schade aan zaken waarvan benadeelde(n) kan
aantonen dat deze niet ouder zijn dan 3 jaar wordt
op basis van de nieuwwaarde vergoed. Indien
beschadigde zaken voor herstel vatbaar zijn, wordt de
schade vastgesteld op het bedrag van de herstelkosten.
Als de herstelkosten de nieuwwaarde overschrijden,
vergoedt verzekeraar de nieuwwaarde.

Schade aan zaken die ouder zijn dan 3 jaar wordt
vergoed op basis van de dagwaarde. Rekening
houdend met de leeftijd van beschadigde of verloren
zaken wordt een afschrijving op de nieuwwaarde
toegepast conform interne richtlijnen van verzekeraar.
Deze richtlijnen kunnen worden opgevraagd bij
Turien & Co. Assuradeuren.
Indien beschadigde zaken voor herstel vatbaar zijn,
wordt de schade vastgesteld op het bedrag van de
herstelkosten. Als de herstelkosten de vastgestelde
dagwaarde overschrijden, vergoedt verzekeraar de
dagwaarde.
6.5.

Regeling van schaden
Verzekeraar voert een eventueel proces en heeft het
recht benadeelde(n) rechtstreeks schadeloos te stellen.
Verzekeraar heeft het recht om met benadeelde(n)
schikkingen te treffen.
De door verzekeraar genomen beslissingen binden
verzekerde en hij is verplicht de nodige volmachten te
verstrekken.
Wanneer tot de te betalen schadevergoeding
periodieke uitkeringen behoren en de contante
waarde hiervan, vermeerderd met eventuele andere
schadevergoedingen, de verzekerde som overschrijdt,
dan wordt de hoogte of de duur van deze uitkeringen
naar evenredigheid teruggebracht.
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