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Scheepswerf DUTCHYACHT BV te Zaandam bouwt zeer luxe jachten. Daarbij wordt voor het maken van 
de polyesterromp gebruik gemaakt van mallen, gefabriceerd met behulp van een 5-assige 
freesmachine ter waarde van  €1.000.000,-. Met deze machine kan men eenvoudige en complexe 3D 
vormen (mallen) frezen uit piepschuim/tempex tot wel 10 x 3 meter.  De freesmachine is aangeschaft 
in februari 2014. Het is een gesloten unit van 15  x 4 meter. Het proces van frezen duurt vele uren. De 
machine wordt dag en nacht gebruikt. Als de machine draait werkt alles volautomatisch. Het personeel 
gaat 's avonds naar huis en de volgende ochtend is bij aankomst de gefreesde mal klaar om uit de 
machine gehaald te worden. Bij het frezen komt warmte vrij die door een ingenieus koelsysteem wordt 
afgevoerd. Als de temperatuur gevaarlijk hoog oploopt komt er automatisch een telefonische 
doormelding naar de mobiele telefoon van de directeur/eigenaar van DUTCHYACHT. Sinds februari is 
de directeur al vijf keer 's nachts uit zijn bed gebeld. Telkens ging hij kijken en telkens stelde hij vast 
dat er niets aan de hand was en de temperatuur niet te hoog was. De leverancier van de machine heeft 
vier keer een monteur gestuurd om het euvel (vermoedelijk in de elektronica) te verhelpen. Het bleef 
echter problemen opleveren. Op een gegeven moment heeft de directeur de doorschakelfunctie laten 
uitschakelen.  
 
DUTCHYACHT heeft via assurantiemakelaar Dopron onder meer een opstalverzekering, een 
machinebreukverzekering en een algemene bedrijfsschadeverzekering gesloten.  
 
Bij aanvang van de werkdag op 18 april 2014 constateert het personeel van DUTCHYACHT bij 
binnenkomst dat er brand heeft gewoed. De brandhaard zat in de machine. Door zuurstofgebrek is de 
brand in de machine vanzelf gedoofd. De brand ging gepaard met enorme rookontwikkeling, waardoor 
het hele pand van binnen zware roetschade heeft opgelopen, maar de brand zelf heeft alleen de 
machine aangetast.  
 
Verzekeraars hebben op basis van de rapportage van de ingeschakelde expert de schade aan de 
machine (€485.000,-) vergoed. De op €324.000,- vastgestelde roetschade aan de opstal hebben zij niet 
willen vergoeden. Zij beroepen zich erop dat DUTCHYACHT door het uitschakelen van de doormelding 
de garantie in de polis heeft geschonden. Deze luidt: 
 

‘Garanties’  
Deze verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat de op het polisblad vermelde garanties 
worden nageleefd. Bij niet nakoming van de garanties bestaat er geen aanspraak op dekking. 
 

  



 

Clausule 7 
Doormeld- of brandmeldinstallatie. 
 In het verzekerde pand is een doormeldinstallatie en/of brandmeldinstallatie aanwezig.   
 
Verzekeringnemer staat ervoor in dat: 

a) deze te allen tijde in werkvaardige toestand wordt gehouden 
b) tenminste elk jaar door of namens een door verzekeraars erkend bureau een inspectie wordt 

uitgevoerd, op grond waarvan door dit bureau een certificaat van deugdelijkheid kan worden 
verstrekt; 

c) de installatie niet - ook niet voor kortere tijd - buiten bedrijf wordt gesteld zonder 
voorafgaande toestemming van het inspectiebureau.  

d) de voorschriften van het inspectiebureau worden opgevolgd. 
 

 

Arbitrage 
DUTCHYACHT kan zich niet vinden in de afwijzing en komt met de verzekeraars overeen dat de partijen 
hun geschil over polisdekking ter beslechting voorleggen aan een panel van 3 arbiters.  
 

Mediation 
DUTCHYACHT kan zich niet vinden in de afwijzing en komt met de verzekeraars overeen dat de partijen 
hun geschil over polisdekking gaan proberen op te lossen via mediation. 


