
  

Certificaat  

Bouwend Nederland B&U Constructieverzekering  

Verzekeringscertificaat 2020  

Hiermede verklaren wij, Aon Nederland C.V, dat door onze bemiddeling de navolgende  
verzekering is afgesloten.  

Polisnummer                  B201922  

Verzekeringnemer             Van Lith Bouwgroep B.V. te Beverwijk  

Verzekerde                   Van Lith Bouwbedrijf B.V. te Beverwijk  

Verzekerd(e) bedragen        Sectie I  
                             €   6.000.000,00 premier risque per werk per gebeurtenis  
                             Sectie II  
                             €     125.000,00 premie risque per locatie per gebeurtenis  
                                 op aannemersmaterieel en eigendommen personeel  

                             Sectie III  
                             €   1.000.000,00 premier risque per werk per gebeurtenis  
                               op eigendommen van opdrachtgevers en gebruikers  

Eigen risico(’s)             Sectie I  
                             €       2.500,00 per werk per gebeurtenis met betrekking  
                                tot weg- en waterwerken  

                             Sectie I  
                             €       2.500,00 per werk per gebeurtenis met betrekking  
                                 tot alle andere werken  

                             Sectie II  
                             €       2.500,00 per locatie per gebeurtenis  

                             Sectie III  
                             €       2.500,00 per werk per gebeurtenis  

                             Alle secties  
                             €       2.500,00 in geval van brandstichting en/of voor  
                                 diefstal- en/of vandalisme- en/of stormschade.  
                                 Stormschade verder met inachtneming van het bepaalde  
                                 in art. 6.4.2 van verzekeringsvoorwaarden  
                                 BNL-BU-CAR-2013.  

Aon Nederland C.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009529. Aon Nederland C.V. is statutair gevestigd in Rotterdam en .  
bij de KvK geregistreerd onder nummer 24061634.                                                                                .  



  

  
Datum       9 december 2020  
Polisnummer 5229-B201922  
Blad        2  
  
  

Contractgegevens             Ingangsdatum :  1 januari 2021,  00.00 uur  
                             Einddatum    : 31 december 2021, 24.00 uur  
                             met stilzwijgende verlenging telkens voor een  
                             periode van 12 maanden, tenzij de verzekering  
                             door een van de partijen net inachtneming van  
                             een opzegtermijn van teminste 2 maanden is opgezegd.  

Dit verzekeringscertificaat is afgegeven voor informatieve doeleinden en heeft geen  
gevolgen voor de dekking die onder de polis wordt verleend. In geval van een  
aanspraak is de inhoud van de hierboven genoemde verzekering bindend.  

Amsterdam, 09-12-2020  

Aon Nederland C.V.  
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