
Verschillenkaart: Verzekering Milieuschade 
Verschillen tussen voorwaarden BMV 06-1 en BMV 16-1 
 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Asbest U bent niet verzekerd voor schade doordat 
asbest vrijkomt uit dak- en gevelplaten. Ook 
het opruimen, verwijderen en afvoeren van 
asbest uit dak- en gevelplaten is niet 
verzekerd.  
Maar u bent hier wel voor verzekerd als dit op 
uw polisblad staat aangetekend. 

 

Als op uw polisblad staat dat asbest is 

meeverzekerd, blijft u ook verzekerd voor schade 

doordat asbest vrijkomt uit dak- en gevelplaten.  

 
U blijft ook verzekerd voor schade door asbest op 
andere plaatsen dan daken en gevels.  
 

Wel is de schadevergoeding voor schade door 

asbest maximaal € 500.000 per gebeurtenis.   

Huur en verhuur Huurt u de locatie? En is de schade 

veroorzaakt door de verhuurder of door een 

medehuurder? Dan bent u daarvoor niet 

verzekerd.  

 

Als u de verhuurder bent, is de schade die 

veroorzaakt is door een huurder niet 

verzekerd.  

Hierop maken wij één uitzondering: als in het 

gebouw meer dan één huurder gevestigd is 

en  door activiteiten van één van de huurders 

brand ontstaat waarbij het gebouw wordt 

beschadigd, is een verontreiniging door een 

emissie vanuit het gebouw wel verzekerd.  

Als het gebouw aan één huurder is verhuurd, 

geldt dit niet. Deze huurder zal zich bij het 

sluiten van een milieuschadeverzekering ook 

moeten verzekeren tegen de milieurisico’s van 

het gebouw. 

Uw verzekering is hiermee uitgebreid. 

 

 

 



Verschillenkaart: Verzekering Milieuschade 
Verschillen tussen voorwaarden BMV 06-1 en BMV 16-1 
 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Asbest U bent niet verzekerd voor schade doordat 
asbest vrijkomt uit dak- en gevelplaten. Ook 
het opruimen, verwijderen en afvoeren van 
asbest uit dak- en gevelplaten is niet 
verzekerd.  
Maar u bent hier wel voor verzekerd als dit op 
uw polisblad staat aangetekend. 

 

Als op uw polisblad staat dat asbest is 

meeverzekerd, blijft u ook verzekerd voor schade 

doordat asbest vrijkomt uit dak- en gevelplaten.  

 
U blijft ook verzekerd voor schade door asbest op 
andere plaatsen dan daken en gevels.  
 

Wel is de schadevergoeding voor schade door 

asbest maximaal € 500.000 per gebeurtenis.   

Huur en verhuur Huurt u de locatie? En is de schade 

veroorzaakt door de verhuurder of door een 

medehuurder? Dan bent u daarvoor niet 

verzekerd.  

 

Als u de verhuurder bent, is de schade die 

veroorzaakt is door een huurder niet 

verzekerd.  

Hierop maken wij één uitzondering: als in het 

gebouw meer dan één huurder gevestigd is 

en  door activiteiten van één van de huurders 

brand ontstaat waarbij het gebouw wordt 

beschadigd, is een verontreiniging door een 

emissie vanuit het gebouw wel verzekerd.  

Als het gebouw aan één huurder is verhuurd, 

geldt dit niet. Deze huurder zal zich bij het 

sluiten van een milieuschadeverzekering ook 

moeten verzekeren tegen de milieurisico’s van 

het gebouw. 

Uw verzekering is hiermee uitgebreid. 

 

 

 



Verschillenkaart: Verzekering Milieuschade Bovengrondse tanks 
Verschillen tussen voorwaarden BTA 06-1 en BTA 16-1 
 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Huur en verhuur Huurt u de locatie? En is de schade 

veroorzaakt door de verhuurder of door een 

medehuurder? Dan bent u daarvoor niet 

verzekerd.  

 

Als u de verhuurder bent, is de schade die 

veroorzaakt is door een huurder niet 

verzekerd.  

Hierop maken wij één uitzondering: als in het 

gebouw meer dan één huurder gevestigd is 

en  door activiteiten van één van de huurders 

brand ontstaat waarbij het gebouw wordt 

beschadigd, is een verontreiniging door een 

emissie vanuit het gebouw wel verzekerd.  

Als het gebouw aan één huurder is verhuurd, 

geldt dit niet. Deze huurder zal zich bij het 

sluiten van een milieuschadeverzekering ook 

moeten verzekeren tegen de milieurisico’s van 

het gebouw. 

Uw verzekering is hiermee uitgebreid. 
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