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POTIS VAN VERZEKERING VAN LUCHTVAARTUIGEN
OP GRONDVAN de door

(hierna te noemen "verzekerde")
bij De Nederlandse Luchtvaartpool Amsterdam, een onderdeel van Aviabel NV. te Brussel ingediende
schriftelijke aanvraag voor de hierna vermelde verzekering van het (de) luchtvaartuig(en) (hierna aan
te duiden als "het luchtvaartuig") vermeld op de in deze polis opgenomen specificatie,welke aanvraag
- tezamen met elke andere schriftelijke verklaring van verzekerde of van iemand, handelende namens
verzekerdevoor zover het deze polis betreft - de grondslag voor dit contract zal vormen als ware zij daarin
opgenomen.
VERBINDEN ONDERGETEKENDEN (hierna te noemen "verzekeraars")zich - met inachtneming van de
in dezepolis vermelde of daarop nog aan te brengenvoorwaarden en bepalingen en tegenbetaling van de
eldersin dezepolis vermeldepremie en kosten - de verzekerdein de hierna te noemen gevallenschadeloos
te stellen:

RUBRIEK A - VERLIES VAN OF SCHADE AAN HET VERZEKERDE LUCHTVAARTUIG.
Verzekeraarsvergoeden - hetzij door betaling, dan wel door vervanging, zulks ter keuze van verzekeraars - verlies van of schade aan het hierna
genoemdeluchtvaartuig - incluis de daartoe behorende standaardonderdelen,indien deze tijdelijk verwijderd zijn in verband met revisie ofreparatie,
tenzij andere dergelijke onderdelen daarvoor in de plaats gesteld zijn, in welk geval deze laatste onderdelen wèl en de oorspronkelijke niet onder de
polis gedekt zijn - alles mits tengevolgevan een van buiten aankomend onheil, terwijl het luchtvaartuig
a.

zich in de lucht bevindt (vliegrisico),

b.

taxiëndeis,

c.

op de grondverblijft,

d.

g e m e e r dl i g t .

Ingeval van vervanging als hierboven bedoeld, zullen zowel luchtvaartuig als onderdeelvan hetzelfdefabrikaat en type dienen te zijn en in nagenoeg
dezeifdetoestanddienen te verkeren,ais op het ogenblik onmiddellijk aan het ongevalvoorafgaandeen ongeachtde aanschafingskostenvan één en ander. r
Verzekeraars zijn nier aansprakelijk voor schade tengevolgevan slijtage, waardevermindering, machinebreuk en/ofbreuk van hydraulische en/
ofelektrische installaties ofschade ofverlies tengevolgevan een en ander, anders dan schadeofverlies tengevolgevan brand, explosie ofbotsing van
het vliegtuig met een zich daarbuiten bevindend voorwerp, uit een der voornoemde oorzaken voortspruitend, met dien verstande echter, dat ingeval
van een noodlanding van het luchtvaartuig (mits dit verzekerd is tegen vliegrisico) als gevolg van een der voornoemde oorzaken, verzekeraars de
redelijkerwijze gemaaktekosten van berging en vervoer tot aankomst op eenveilige plaats zullen vergoeden,zelfs indien tengevolgevan de noodlanding
geenschadedoor botsing mocht zijn ontstaan.
Voorts is van dekking onder deze polis uitgesloten verlies van of schadeaan het vliegtuig, veroorzaakt door:
a.

diefstal,verduistering ofpoging daartoe,

b.

kwaadwillige opzet,

indien bewezen is, dat zulk verlies of schadeis veroorzaakt door een employé ofdoor iemand, die mag geachtworden onder het toezicht van
verzekerdete staan ofdoor wiens tussenkomst verzekerdehandelt.
Het in deze polis genoemde eigen risico komt niet ten iaste van verzekerdeingeval van totaal verlies van het luchtvaartuig ofingeval van algehele
vervanging daarvan voor rekening van verzekeraars.
De aansprakelijkheid van verzekeraarsonder deze Rubriek is per luchtvaartuig per schadegevalbeperkt tot de daarvoor in dezepolis vastgestelde
verzekerde som, terwijl z1j zich niet uitstrekt tot vergoeding van averij-grosse-bijdrage,noch tot vergoeding van kosten en hulploon, verschuldigd
wegenshulpverlening (zie definitie) aan het luchtvaartuig.

RUBRIEKB- AANSPRAKELIJKHEIDTEGENOVERDERDEN.
Met inachtneming van het bepaalde in art. 2 sub h der 'Algemene Uitzonderingen" zullen verzekeraars verzekerde vergoeden alle sommen tot
betaling waarvan deze krachtens rechterlijk ofarbitraal gewijsde ofkrachtens een met goedkeuring van verzekeraars getroffen minnelijke regeling
verplicht zal zijn - onverminderd de met toestemmingvan verzekeraarsgemaaktegerechtskosten- wegensschadevergoedinguit hoofde van lichamelijk
letsel, al dan niet de dood tengevolgehebbende aan derden toegebracht,ofbeschadiging van eigendommen van derden, allen en alles, mits zich buiten
het luchtvaartuig bevindend en tengevolgevan een ongeval veroorzaakt door rechtstreeks contact met het luchtvaartuig zell dan wel door personen
ofvoorwerpen, welke daaruit ofdaarvan mochten vallen.
Verzekeraarszullen niet gehoudenzin tot het vergoedenvolgensdezerubriekwegensletsel,schadeofverlies,veroorzaaktaan ofondervonden door:
a.

een lid van de huishouding ofhet gezin van verzekerde;

b.

enigepersoon in dienst van verzekerdeofiemand, die al dan niet krachtensvolmacht oflast namensverzekerde
optreedt ofvan iemand als bedoeldsub a) van dezeclausule;

c.

enigepersoon,die, hetzij als passagierofanderszins,vervoerdwordt met het luchtvaartuig ofdaar in- ofuitstapt;

d.

enigelid van de bemanning ofdoor iemand, die werkzaamhedenverricht in, aan ofrond het luchtvaartuis.

Voorts is uitgesloten aansprakelijkheid met betrekking tot eigendommen van derden welke zich bevinden onder de berustins van verzekerd.eof
waarop hij toezicht houdt.

SPECIALEVOORWAARDENMET BETREKKINGTOT RUBRIEKB.
De dekking omvat tevens aanspraken, welke mochten worden ingesteld tegen de gezagvoerderof enig ander lid der bemanning van het
luchtvaartuig, dat als zodanig aan boord daarvan werkzaam is, in verband met letsel ofschade als voornoemd, indien rechtstreeks voortipruitend
uit het vervullen van zijnlhun beroepsplicht tegenoververzekerde,indien de gezagvoerderofhet betreffende lid van de bemanning daarbij handelde
binnen de grenzen van de hem door de verzekerde opgediagen taak, met dien verstande echter, dat het bedrag, waarvoor verzekáraars onder enige
rubriek aansprakelijk zijn nimmer meer kan zijn dan de daarvoor verzekerde som.
Indien tot vergoeding van een schade een vordering wordt ingesteld zowel tegen de verzekerde, als tegen een lid der bemanning, zal het door
verzekeraars in totaal te vergoeden bedrag de in deze polis voor de betreffende rubriek verzekerde bedragen niet overschrijden, terwijl de door
verzekeraars te betalen schadevergoeding in de eerste plaats zal strekken iot dekking van de aansprakelijkheid van de in deze polis genoemde
verzekerde.
Indien in enig geval het bedrag, waarvoor de betreffende schadewordt afgedaan,met inbegrip van de daarop betrekking hebbende proceskosten,
het bij deze polis verzekerde bedrag mocht overschrijden, zullen verzekeraars de proceskosten vergoeden in verhouding van het onder deze polis
verzekerde maximum tot het bedraq waarvoor de schadewordt afsedaan.

RUBRIEKC - AANSPRAKELIJKHEIDTEGENOVERPASSAGIERS.
Met inachtneming van het bepaaldein art. 2 sub h der'Algemene Uitzonderingen" zullen verzekeraarsverzekerdevergoedenalle sommen, tot
betaling waarvan verzekerde krachtens rechterlijk of arbitraal gewijsde of krachtens een met goedkeuring van verzekeraars getroffen minnelijke
regeling verplicht zal zijn (incl. normale gerechtskosten, gemaakt met toestemming van verzekeraars) wegens schadevergoeding uit hoofde van
lichamelijk letsel al ofniet de dood tengevolgehebbend, ondervonden door passagierstijdens vervoer in het verzekerdeluchtvaartuig ofbij het in- of
uitstappen ofvoor schadeaan ofverlies van eigendommen van een passagier,ontstaan gedurendehet vervoer daarvan ofhet laden in oflossen uit het
luchtvaartuig.
Voorwaarde voor de onder deze Rubriek gegevendekking is voorts, dat met betrekking tot alle vervoer tegen betaling of met betrekking tot
gratis vervoer, indien uitgevoerd door een luchtvervoersbedrijf, de passagiersen hun bagage zullen worden vervoerd op de voorwaarden van een
vervoersbiljet, resp. bagagerecu- beide door verzekeraarsgoed te keuren en volgens hieraan gehecht specimen - die door de verzekerdevóór aanvang
van de reis aan de passagier(s)zullen worden uitgereikt.
Verzekeraarszullen echter niet gehouden zijn tot het vergoeden van letsel, schadeofverlies, veroorzaakt aan ofondervonden door:
a.

een lid van de huishouding ofhet gezin van de verzekerde;

b.

e n i g e p e r s o o n , i n d i e n s t v a n o f h a n d e l e n d e t e n b e h o e v e v a n v e r z e k e r d e o f v a n i e m a n dbael sd o e l d s u b a ) v a n d e z e c l a u s u l e

Als passagierin de zin van dezepolis worden niet beschouwd
a.

leden van de bemanning van het verzekerdeluchtvaanurg;

b.

personen,die in welke vorm ook enigebezigheidin, aan of rond het luchtvaartuig verrichten

N.B. Deze polis is N I E T van kracht wanneer het luchtvaartuig voor andere doeleinden of dooÍ
andere personen, dan de in de polis genoemde,wordt gebruikt.

ALGEMENE UIT ZONDERINGEN
I.

BIJZONDERE VOORWÁARDEN

Geenuitkeringuithoofdevan enigerubriekvan dezepolis zalworden
verleend uit hoofde van verlies, schade of aansprakelijkheid tengevolgevan evenementen,onverschillig van welke aard:

Deze polis is voorts afgegevenop de volgendebijzondere voorwaarden, welker
niet vervulling tengevolgeheeft, dat verzekeraarsniet gehouden zijn tot enige
vergoeding onder de polis:

r. a.

l.

b.

.

c.

welke geschieden gedurende het gebruik van het luchtvaartuigvoor enig onwettig doel ofvoor enig ander doel dan
in de polis vermeld, dan wel indien het luchtvaartuig
bestuurd wordt door een ander, dan in deze polis genoemd
(behoudens taxiên door een daartoe bevoegd mecanicien)
óf - tenzij a1sgevolg van force majeure - gedurende de tijd,
dat het luchtvaartuig zich buiten de hierin genoemde
geografischegrenzenbevindt; depolis blijft echtervankracht
in geval van hulpverlening aan derden (als gedefinieerd)op
voorwaarde, dat daarvan onmiddellijk kennis wordt
gegeven aan verzekeraars en de daarvoor eventueel verschuldigde extra premie voldaan wordt;
welke rechtstreeks of middellijk veroorzaakt zijn door of
verband houden met oorlog, oorlogsgeweld,enige feitelijke
oorlogstoestand (ook al behoorthet land, waar de schade
plaats vond, niet tot de oorlogvoerende mogendheden),
oproer, opstand, muiterij, onlusten, samenscholingen,
stakingen en uitsluitingen, daden verricht bij juiste of
onjuiste uitvoeringvan eenlastvan enigeciviele ofmilitaire
macht of krachtens een door zulke macht uitgevaardigde
verordening of maatregel;
welke geschieden,terwijl het luchtvaartuig zich onbewaakt
en zonder dat de nodige voorzorgsmaatregelengenomen
zijn, buiten de hangar bevindt;

rechtstreeksof middelliik veroorzaaktdoor of verbandhoudendemet:
a.

luchtacrobatiek, in
welke vorm
ook, pogingen
tot recordverbetering, racevluchten, snelheidsproeven,
reclamevluchten, inspectie van hoogspannings, en pijpleidingen, zaaien en bemestenvanuit de lucht, bestuiven of
besproeien van gewassen,jacht, het hoeden van kudden,
het opsporen van scholen vis of enige andere vorm van
vluchten, waaraan abnormale gevarenverbonden zijn;

b.

experimentelevluchten met oftesten van nieuwe onderdelen
(tenzlj deze vervangen standaard-delen zijn), nieuwe uitvoeringen, nieuwe ontwerpen;

c.

Verzekerde verbindt zich in ieder opzicht te voldoen aan ajle van
overheidswegegegevenvoorschriftenen gesteldeeisen,zowel huidige
als toekomstige.
Verzekerde zal voorts alle redelijke maatregelen nemen, ten eind.e
te bewerkstelligen, dat door zijn employeesof door personen, door
welker tussenkomst de verzekerde handelt, zulke voorschriften en
eisenin acht genomenworden en dat hetluchtvaartuigbij de aanvang
van elke vlucht luchtwaardig is.

2.

Yerzekeraarszullen te allen tijde het recht hebben op alle redeliike
tijdstippen zowel zelf als door een of meer door hen aan te wijzen
derden inzage te nemen ofte doen nemen van het logboek en verdere
bescheiden,welke op het luchtvaartuig resp. de piloot betrekking
hebben en verzekerde verplicht zich daartoe alle medewerking te
verlenen en dezetot op de dag bijgewerkt te houden.

3.

Veranderingen van het risico.
Verzekerde verbindt zich, van elke wezenlijke verandering in de
I
onder deze polis in dekking genomen risico,s, hetzij van het
gevaarsobjectals zodanig, dan wel van de omstandigheden, waar_
onder het wordt gebruikt, onmiddellifk aanverzekeraars kennis
te geven en geen schade,voorgevallen na zulk een wijziging, kan op
dezepolis verhaald worden, zolang verzekeraarshet gewijzigde risico
niet hebben aanvaard.

4. BEPALINGEN VOOR GEVAL VAN SCHADE.
a.

Vanelkongeval,dat aanleidingkangeventothetinstellenvaneen
eis tot schadevergoedingonder deze polis, zal onmiddellijk aan
verzekeraars kennis dienen te worden gegeven. Verzekerde
zal daarna de volledige bijzonderheden betreffende het ongeval
schriftelijk verstrekken en zal tevens een eventuele vordering
van een derde of van een passagier onmiddellijk doorgeven,
alsmede alle bescheiden, welke verzekeraars in verband met
enige aangemeldeschademochten verlangen.
b.

vluchten, plaatsvindendetussen een half uur na zonsondergang en een halfuur voor zonsopgang,dan wel in het
algemeen onder omstandigheden, welke een speciale bevoegdheid vereisen, Ienzij de desbetreffende bestuurder
over die specialebevoegdheidbeschikt;

d.

het gebruik van andere, dan door de autoriteiten erkende
landingsterreinen, tenzij als gevolg van overmacht;

e.

atoomkernreacties,onverschillig hoe deze mochten ziin ontstaan;

f.

transport met ongeacht welke vervoermiddel, tenzij als
gevolg van een ongeval, dat aanspraak op vergoeding geeft
onder Rubriek A dezer polis;

g.

overschrijding van het aantal passagiers, vervoerd ten
tijde van enig ongeval, vergeleken met het in deze polis
genoemdeaantal zitplaatsen;

II.

verzekeraars evenmin aansprakelijk zun uit hoofde van
de contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde en/of
de piloot, tenzij ook zonder de desbetreffendeovereenkomst
de verzekerdeen/ofde piloot aansprakelijk zou zijn geweest
en in dat geval slechts tot het beloop van die contractuele
aansprakelijkheid, voor zover deze lager mocht zijn dan de
onder dezepolis verzekerdebedragen.

Voorts dekt deze polis geen verlies, schade of aansprakelijkheid,
voor zover deze elders verzekerd is, ongeacht of deze verzekering
vroeger oflater dan de onderhavigeverzekering is aangegaan,met uitzondering echter van dat gedeeltevan enige schade, dat boven de
maximum aansprakelijkheid van die andere polis uitgaat.

Na een bij deze polis gedekt ongeval zal geen aanvang worden
gemaakt met demontage of reparatie zonder toestemmrng van
verzekeraars. Verzekerde is echter verplicht eigener bewegrng
alle maatregelen te nemen, welke nodig mochten zijn in het
belang der veiligheid ofom verdere schadete voorkomen.
Eventueel in verband hiermede door verzekerde redeliiker
wijze gemaakte kosten zullen door verzekeraars worden
vergoed,zonder dat daardoor echter de maximale aansprakelijkheid van verzekeraarswordt overschreden.

c.

Door verzekerde zal zonder schriftelijke toestemmrng van
verzekeraars geen erkenning, aanbod, belofte of betaling
worden gedaan met betrekking tot door hem veroorzaakte
schade, noch gedeeltelijk of gehele kwijting worden verleend
met betrekking tot een door hem geleden en onder deze polis
vallende schade. Verzekeraars zullen het recht hebberl om
desgewenst namens verzekerde de verdediging tegen een
vordering tot schadevergoeding of de regeling daarvan over
te nemen of tegen derden een vordering terzake van schade_
vergoeding ofanderszins in te stelien.Verzekeraarszullen geheel
naar eigen inzicht kunnen handelen bij het nemen van
maatregelenofter regelingvan eenvordering incluis het recht de
vordering te eniger tijd prijs te geven.

d.

Verzekerde zal te allen tijde die inlichtingen verstrekken en
die hulp verlenen, welke verzekeraarsin verband met enig door
verzekerdeaangemeldschadegevalnodig mochten hebben.

e.

Met betrekking tot schaden onder de rubriek B en/ofC zullen
verzekeraarsslechts dan gehouden zin om aan verzekerde de
som te vergoeden,die dezekrachtens arbitraal gewijsdeverplicht
is, te betalen, ii-rdien het geschil na voorafgaándá schriftelijke
goedkeuring van de zljdevanverzekeraarsaan arbitrage is onder
worpen, in welk gevalmede de goedkeuringvan verzekeraarsten
aanzien van de benoeming van arbiter(s)vereistzal zijn.

terwijl
h.

Kennisgevingvanschade,

verzekering vermeid staat. De premie wordt berekend van de dag af'
waarop de dekking is verleend, tenzij anders is overeengekomen.De
betaling van de eerste premietermijn en de kosten moet bij de

5. Valse aangifte.
In geval door verzekerde opzettelijk een met betrekking tot het be
drag of anderszins onjuiste of bedriegelijke eis tot schadevergoeding
wordt ingediend, zal deze polis nietig worden en ieder recht op
schadevergoedingonder dezepolis verbeurd zijn.

overhandiging der polis geschieden.
De polis strekt als kwitantie voor de voldoening van de eerste
premie en de verschuldigde kosten.
Wanneer de premie voor de eerste termijn is voldaan, wordt voor
de betaling van verdere premies een respijttermijn van 14 dagen
toegestaan,aanvangendeop de dag waarop de betreffende premie
vervalt, tenzij degene,die onder dezepolis tot het betalen der Premie
is gehouden, te kennen heeft gegevenhet betreffende premiebedrag
niet te zullen voldoen, dan wel de voldoening ervan heeft geweigerd.
De betaling moet geschieden ten kantore der verzekeraars of
aan de door hen tot ontvangst gemachtigde, echter steedstegen een
door de verzekeraars of een daartoe bepaaldelijk gevolmachtigde

ALGEMENE BEPALINGEN
1.

Opzegging'
De bij deze polis aangegane verzekering kan te allen tijde door
verzekeraars worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van tien dagen, per aangetekendschrijven aan het
laatst bekende adresvan verzekerde;in dat geval zullen verzekeraars
over de nog niet verstreken termijn der verzekering een pro rata

getekendekwitantie.

gedeeltevan de premie restitueren.
Een opzegginggedaanaan de tussenpersoon,door wiens bemiddeling
deze verzekering is gesloten, wordt geacht te zijn gedaan aan

Indien de tweede of volgende premie niet binnen de hiervoor
bepaaldetermijn is voldaan, wordt zonder dat enige ingebrekestelling
vereist wordt, de verzekering geschorst tot de middag op de dag
volgendeop die, waarop de achterstalligepremie (eventueelverhoogd
metkosten en interesse)door Verzekeraarsis aanvaard;deverzekerde
kan geenaanspraakmakenop vergoedingvan gedurendede schorsing
ontstane schade doch blijft ook over die periode de premie

verzekerde.
2.

Arbitrage.
Alle geschillen, welke naar aanleiding van de uitlegging en/of
uitvoering van de onderhavige overeenkomst van verzekering
mochten riizen, zullen in het laatste ressort worden beslist door drie
scheidslieden,door partijen in onderling overlegte benoemen'
Mochten partijen nopens de benoeming van de drie scheidslieden
niet tot overeenstemming geraken,zo z:ul]lendeze drie scheidslieden
worden benoemd door de Voorzitter der ArrondissementsRechtbank te Amsterdam, op verzoek van de meest gerede partij'
Dit verzoek zal in ieder geval bij request worden gedaan terwijl
de beslissing daaroP niet vatbaar zal zijn voor hoger beroep of
cassatie.De scheidsliedenzullen hun uitspraak doen a1s goede

verschuldigd.
Teruggave van premie.
'Algemene
Bepalingenno. 1" genoemdegeval zullen
Behalvein het in
verzekeraars geen premie teruggeven, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen,zulks zover nodig met renunciatie aan art. 281 W.v.K.
Aanvaarding.
Aanvaarding van deze polis betekent voor de verzekerde met de
algeheleinhoud daarvan bekend te zijn en zich daarmede volkomen
te verenlgen

mannen naar billijkheid.
De scheidslieden zullen de regelen van de arbitrale procedure
vaststellen.
Bij hun einduitspraak zullen de scheidsliedenbepalen door welke
partij of partijen de kosten der arbitrage, daaronder begrepen het
honorarium der scheidsliedenalsmedede kosten van rechtskundige
biistand van partijen, geheelofgedeeltelijk zullen worden gedragen.
De aan scheidslieden te verlenen last zal voortduren tot aan de

3.

Tekstverschil.

einduitsPraak.

Indien en voor zover de gedrukte bepalingen van deze polis en/of
haar aanhangsels afwijken van de geschreven bepalingen, zullen,
alleen de laatste van kracht zijn. In afwijkende kleur gedrukte,
alsmede gestempeldebepalingen, worden geacht te zijn geschreven,
met dien verstande, dat bij verschil tussen in afwijkende kleur
gedrukte tekst en geschreventekst de laatste zal prevaleren.

Overdracht.

Abandonnement.

Deze polis is niet voor overdracht vatbaar, teÍlz,1jmet daarop aan te
tekenenschrifteliiketoestemmingvan verzekeraars.
4.

Toepasselijkrecht.

Het hierbij verzekerde vliegtuig zal in geen geval aan verzekeraars
kunnen worden geabandonneerd.
10.

Op dezepolis is het NederlandseRechtvan toepassing.
5.

Wijzigingen en uitbreiding der polis.
Wijzigingen in of uitbreidingen van deze polis zullen slechts geldig
zijn, indien deze door verzekeraarszijn geparafeerd.

Premiebetaling.
De verzekering wordt telkens slechtsvan kracht door betaling van de
premie en kosten, tenzij in de polis een later tijdstip als begin der

SLOTBEPALING
volgendeaanhangselopgele'gde
Door aanvaardingdezepolis verplicht verzekerdezich op strafe van nietigheid aan alle hem in dezepoLisen eventueel
verplichtingente voldoen.

DEFINITIES
.,Luchtvaartuig". Voor het doelvan dezeverzekeringwordtmet luchtvaartuigbedoeldhetin dezepolis omschrevene,waaronderbegrependemotor(en),
voor zover dezeuitdrukkelijk in dezepolis zijn genoemd.
de standaardinstrumentenen -uitrusting alsmedeenigeextra uitrusting of accessories
.,Vlucht". De vlucht wordt geacht te beginnen op het ogenblik, dat gas gegevenwordt, om het luchtvaartuig los te doen komen en eindigt op het
ogenblik, dat het luchtvaartuig tot stilstand komt dan wel op eigenkracht begint te taxiën.
.,Taxiën,'. Taxiën omvat alle beweging van het luchtvaartuig op eigen kracht anders dan als onderdeel van de vlucht als hiervoor omschreven en
een ander.
daarondertevensbegrepenhet tijdelijk stoppengedurendehet taxiën van een luchtvaartuig van het ene punt naar
.,op de grond',. Dit risico omvat alle perioden,gedurendewelke het luchtvaartuig zich niet in de vlucht bevindt noch taxiet ofgemeerd is, behoudens
het bepaaldebij AlgemeneUitzondering I, ze 1id sub f.
..Gemeerd".

als zij drijvende
Dit begrip is uitsluitend van toepassing op vliegboten, water- en amfibie-vliegtuigen, welke geachtworden te zijn gemeerd
zijn en niet in de vlucht oftaxiënde, dan wel terwl)lzi) te water gelatenofweer op het land gehaaldworden.
..Hulpverlening,'. Hieronder wordt verstaan het verlenen van diensten door of in verband met het luchtvaartuig in, op of boven de zee of enig getijgeweest,indien dezewas geschieddoor
water ofboven de kust van de zeeofenig geti;-waterin alle gevallen,waarin van hulpverleningsprakezou zijn
of met betrekkins tot het schip.

