
      
 
 
 
VERZEKERINGSCERTIFICAAT 
 
 
 
Bouwend Nederland Infra  
Aansprakelijkheidsverzekering – Excedent  
 
 
Relatie-volgnummer : 2579823-6002     
Polis/NAB-nummer : B830013 
  
Ondergetekende, Aon Nederland C.V. makelaars in assurantiën, verklaren dat ten behoeve van de hierna genoemde 
verzekerde(n) de volgende dekking van kracht is: 
 
 
Verzekeringnemer Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V. 
 
Contractgegevens Ingangsdatum 01-01-2022  
 Eerstkomende vervaldatum 01-01-2023  
 Contractsduur 12 maanden doorlopend 
 
Verzekerde bedragen € 5.000.000,00 als maximum per gebeurtenis als excedent van  

€ 5.000.000,00 per gebeurtenis als verzekerd op de 
onderliggende polis afgesloten bij AON Nederland C.V. onder 
polisnummer: VIA100065, echter  

 € 10.000.000,00 als maximum per kalenderjaar voor schade ten gevolge van een 
(opgeleverd) product 

 
Aanvullende bepaling Onderliggende polis 

1. Deze verzekering geschiedt geheel op de voorwaarden van de op het polisblad 
vermeld onderliggende polis. Ook aanvullende regelingen zijn automatisch van 
toepassing op de onderhavige verzekering. 

2. De verzekerde bedragen van de onderhavige verzekering gelden als excedent 
van het verzekerd bedrag, zoals verzekerd onder de op het polisblad genoemde 
onderliggende polis. De verzekerde bedragen van onderhavige verzekering 
gelden niet als excedent van eventueel in de onderliggende polis opgenomen 
sublimieten. 

3. Indien van de onderliggende polis en eventuele excedent verzekeringen het 
verzekerde bedrag voor schade ten gevolge van een (opgeleverd) product per 
verzekeringsjaar gedeeltelijk of geheel is uitgeput, zal de onderhavige 
verzekering: 
- in geval van gedeeltelijke uitputting gelden als excedent van de  
 resterende jaarlimiet; 
-  in geval van de gehele uitputting gaan fungeren als primaire  

 verzekering, echter als excedent van het eigen risico als vermeld in  
 de op het polisblad genoemde onderliggende polis(sen). 

 
Voorwaarden/ clausules Conform onderliggende polis 
  
 Dit verzekeringsbewijs is afgegeven op basis van genoemde polis met bijbehorende 

aanhangsels en is onderworpen aan de verzekeringsvoorwaarden zoals in de polis 
vermeld. In geval van verschillen tussen dit verzekeringsbewijs en de polistekst, dan is 
de inhoud van de polis met aanhangsels bindend. 

 
 Rotterdam, 2 mei 2022 

 
Aon Nederland C.V. 

 
  
 

Aon Nederland C.V. 
 
Condensatorweg 54 
 
1014 AX  Amsterdam 
 

 

 

 

 


