
 

 

 

 

 

 

 

Modelreglement 2017, artikel 19 lid 5 
 

Het Bestuur dient ervoor te zorgen, dat de verzekeringsovereenkomsten als bedoeld in de eerste zin 

van Artikel 19.1 (opstalverzekeringen) de volgende clausule bevatten: 

“Zolang de eigendom van (dan wel een beperkt recht op) het verzekerde gebouw gesplitst is in 

appartementsrechten, gelden de volgende aanvullende voorwaarden. 

Een daad of verzuim van een eigenaar van een appartementsrecht, welke krachtens de wet of de 

verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van ondergetekenden tot uitkering 

van de verzekeringspenningen tot gevolg zou hebben, laat de uit deze polis voortvloeiende rechten 

onverlet. 

Niettemin zal de verzekeraar in zodanig geval gerechtigd zijn, mits zij voor de uitkering de wens 

daartoe te kennen heeft gegeven, een aandeel in de schadepenningen overeenkomende met het 

aandeel waarin de desbetreffende eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te 

vorderen. In geval van toepassing van artikel 5:136, lid 4 BW zal de uitkering van het aandeel in 

bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar geschieden aan de verzekeraar. 

Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag gelijk aan elfduizend driehonderd vijfenveertig euro (€ 
11.345,=) te boven, dan geschiedt zij op de wijze te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks 

blijkende uit een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering. 

Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zal de verzekeraar tegenover alle 

belanghebbenden volledig zijn gekweten”. 
 

 

Modelreglement 2006, artikel 15 lid 5 
 

Het bestuur dient ervoor te zorgen, dat de verzekeringsovereenkomsten als bedoeld in de eerste zin 

van het eerste lid de volgende clausule bevatten:  

"Zolang de eigendom van het hierbij verzekerde gebouw gesplitst is in appartementsrechten, gelden de 

volgende aanvullende voorwaarden. Een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens de wet of 

de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van ondergetekenden tot 

uitkering van de schadepenningen tot gevolg zou hebben, laat de uit deze polis voortvloeiende rechten 

onverlet. Niettemin zal de maatschappij in zodanig geval gerechtigd zijn, mits zij voor de uitkering de 

wens daartoe te kennen heeft gegeven, een aandeel in de schadepenningen overeenkomende met het 

aandeel waarin de desbetreffende eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te 

vorderen. Ingeval van toepassing van artikel 5:136 vierde lid van het Burgerlijk Wetboek zal de uitkering 

van het aandeel in bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar geschieden aan de maatschappij. Gaat 

de verschuldigde uitkering een bedrag van elfduizend driehonderd vijfenveertig euro (€ 11.345,-) te 

boven, dan geschiedt zij op de wijze te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks blijkende uit 

een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering. Door uitkering 

overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zal de maatschappij tegenover alle belanghebbenden 

volledig zijn gekweten."  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Modelreglement 1992, artikel 8 lid 5 
 

Het bestuur dient ervoor te zorgen, dat de verzekeringsovereenkomsten als bedoeld in de eerste zin 

van het eerste lid de volgende clausule bevatten: 

"Zolang de eigendom van het hierbij verzekerde gebouw gesplitst is in appartementsrechten, gelden de 

volgende aanvullende voorwaarden. 

Een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens de wet of de verzekeringsvoorwaarden gehele 

of gedeeltelijke ongehoudenheid van ondergetekenden tot uitkering van de schadepenningen tot 

gevolg zou hebben, laat de uit deze polis voortvloeiende rechten onverlet. 

Niettemin zullen de ondergetekenden in zodanig geval gerechtigd zijn, mits zij voor de uitkering de 

wens daartoe te kennen hebben gegeven, een aandeel in de schadepenningen overeenkomende met 

het aandeel waarin de desbetreffende eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te 

vorderen. Ingeval van toepassing van artikel 5:136 

vierde lid van het Burgerlijk Wetboek zal de uitkering van het aandeel in bedoeld geval in plaats van aan 

de eigenaar geschieden aan de ondergetekenden. 

Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van tweeduizend vijfhonderd gulden (f. 2.500,--) te boven, 

dan geschiedt zij op de wijze te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks blijkende uit een door 

de voorzitter gewaarmerkt afschrift van de notulen der vergadering. 

Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zullen ondergetekenden tegenover alle 

belanghebbenden volledig zijn gekweten.". 

 

 

Modelreglement 1983, artikel 8 lid 5 
 

Het bestuur dient ervoor te zorgen, dat de verzekeringsovereenkomsten als bedoeld in de eerste zin 

van het eerste lid de volgende clausule bevatten: 

"Zolang de eigendom van het hierbij verzekerde gebouw gesplitst is in appartementsrechten, gelden de 

volgende aanvullende voorwaarden. Een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens de wet of 

de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van ondergetekenden tot 

uitkering van de schadepenningen tot gevolg zou hebben, laat de uit deze polis voortvloeiende rechten 

onverlet. 

Niettemin zullen de ondergetekenden in zodanig geval gerechtigd zijn, mits zij voor de uitkering de 

wens daartoe te kennen hebben gegeven, een aandeel in de schadepenningen overeenkomende met 

het aandeel waarin de desbetreffende eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te 

vorderen. 

Ingeval van toepassing van artikel 876 j vierde lid van het Burgerlijk Wetboek zal de uitkering van het 

aandeel in bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar geschieden aan de ondergetekenden. 

Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van tweeduizend vijfhonderd gulden (f 2.500,--) te boven, 

dan geschiedt zij op de wijze te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks blijkende uit een door 

de voorzitter gewaarmerkt afschrift van de notulen der vergadering. 

Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zullen ondergetekenden tegenover alle 

belanghebbenden volledig zijn gekweten." 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Modelsplitsingsreglement 1973, artikel 26 lid 5 
 

De administrateur dient ervoor te zorgen, dat de verzekeringsovereenkomst de volgende clausule 

bevat: 

"Zolang de eigendom van het hierbij verzekerde gebouw gesplitst is in appartementsrechten, gelden de 

volgende aanvullende voorwaarden. 

Een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens de wet of de verzekeringsvoorwaarden gehele 

of gedeeltelijke ongehoudenheid van ondergetekenden tot uitkering van de schadepenningen tot 

gevolg zou hebben, laat de uit deze polis voortvloeiende rechten onverlet. 

Niettemin zullen de ondergetekenden in zodanig geval gerechtigd zijn, mits zij voor de uitkering de 

wens daartoe te kennen hebben gegeven, een aandeel in de schadepenningen overeenkomende met 

het aandeel waarin de betreffende eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te 

vorderen. 

Ingeval van toepassing van artikel 876 j lid 4 van het Burgerlijk Wetboek zal de uitkering van het 

aandeel in bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar geschieden aan de ondergetekenden. 

Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van tweeduizend vijfhonderd gulden te boven, dan 

geschiedt zij op de wijze te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks blijkende uit een door de 

voorzitter gewaarmerkt afschrift van de notulen der vergadering. 

Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zullen ondergetekenden tegenover alle 

belanghebbenden volledig zijn gekweten." 

 

 


