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 Hoofdstuk I. Definities

 Verzekeraar de Staat der Nederlanden

 Atradius de naamloze vennootschap Atradius Dutch State Business, die krachtens art. 3 lid 5 van de Kaderwet 
financiële verstrekkingen Financiën in naam en voor rekening en risico van Verzekeraar verzekeringsovereen-
komsten aangaat en garanties aan Nederlandse exporteurs, investeerders en financiers van export en investe-
ringen afgeeft, en deze verzekeringsovereenkomsten en garanties voor rekening en risico van Verzekeraar  
beheert inclusief, maar niet beperkt tot, het afwikkelen van schadeclaims en het voeren van incasso-activiteiten.

 Overeenkomst de overeenkomst tussen Verzekerde en Debiteur waarvoor Verzekerde een offerte heeft gedaan en 
   waarvan de gegevens zijn vermeld in het Overzicht.

 Verzekerings- de overeenkomst tussen Verzekerde en Verzekeraar, vastgelegd in het Overzicht, deze Algemene Voorwaarden, 
 overeenkomst  bijzondere voorwaarden en eventuele aanhangsels.

 Overzicht de polisbladen, waarin de voor de Verzekeringsovereenkomst specifieke gegevens zijn opgenomen.

 Datum van het tot  de datum waarop de Overeenkomst door Verzekerde en Debiteur is ondertekend.
 stand komen van 
 de Overeenkomst

 Datum van het in de datum waarop de Overeenkomst door Verzekerde en Debiteur is ondertekend resp. - indien de 
 werking treden van Overeenkomst voorwaarden voor het in werking treden bevat - de datum waarop al deze voorwaarden zijn
 de Overeenkomst vervuld.

 Koersrisico het risico dat - indien op grond van de offerte een Overeenkomst tot stand komt – de Verzekerde Som
in vreemde valuta als genoemd in het Overzicht, bij omrekening tegen de koers welke van kracht is op de 
Afrekendatum, een ander eurobedrag oplevert dan omrekening tegen de in het Overzicht genoemde Garan-
tiekoers.

 Garantiekoers de door Atradius bepaalde koers, die voor het in het Overzicht genoemde offertebedrag wordt vastgesteld, 
uitgedrukt in eenheden vreemde valuta. 

 Koers op de de voor de vreemde valuta - op basis van de in de markt geldende koersen - door Atradius bepaalde koers
 Afrekendatum die van kracht is op de in het Overzicht genoemde Afrekendatum.

 Afrekendatum de overeengekomen werkdag waarop Verzekeraar het verschil berekent tussen de Verzekerde Som in 
vreemde valuta omgerekend in euro’s tegen de geldende Garantiekoers en diezelfde Verzekerde Som omge-
rekend in euro’s tegen de koers geldend op deze overeengekomen werkdag.

 Verzekerde Som het onder de Verzekeringsovereenkomst vallende deel van het offertebedrag, zoals vermeld in het Over-
zicht, eventueel vermeerderd met het meerwerk.

 Koersresultaat het koersresultaat is het verschil tussen de berekening van de Verzekerde Som tegen de Koers op de 
Afrekendatum en de berekening tegen de Garantiekoers. Deze berekening vindt plaats in euro’s. 

 Hoofdstuk II. Omschrijving van de dekking

Artikel 1.
Gedekte risico’s Hoofdstuk II. Omschrijving van de dekking

De verzekering dekt het risico van koersverlies, d.w.z. dat - indien op grond van de offerte een Overeen-
komst tot stand komt – de Verzekerde Som in vreemde valuta, als genoemd in het Overzicht, bij omrekening 
tegen de Koers op de Afrekendatum een kleiner eurobedrag oplevert dan omrekening daarvan tegen de 
Garantiekoers. In geval van koerswinst, d.w.z. indien de Verzekerde Som in vreemde valuta bij omrekening 
tegen de Koers op Afrekendatum een groter eurobedrag oplevert dan omrekening daarvan tegen de Garan-
tiekoers, dient afdracht plaats te vinden conform Artikel 8.
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   Artikel 2.
Voorwaarden voor compensatie van koersverlies

Verzekerde kan slechts aanspraak op compensatie van koersverlies doen gelden indien en voor zover:
   a. de Overeenkomst in werking is getreden;

   b. Verzekerde in verband met de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst geen omkoping, 
in de zin van de artikelen 177, 178, 178a en 328ter van het Wetboek van Strafrecht, heeft gepleegd dan 
wel omkoping heeft uitgelokt, daaraan medeplichtig is geweest of daarvan bewust heeft geprofiteerd. 
Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan heeft Verzekeraar het recht de Verzekeringsovereenkomst 
zonder restitutie van premie op te zeggen en is Verzekerde verplicht eventueel reeds ontvangen 
compensatie van koersverlies op grond van deze Verzekeringsovereenkomst aan Verzekeraar terug te 
betalen.

 
Artikel 3.
Grondslag van de Verzekering

De door Verzekerde ten behoeve van de totstandkoming van de Verzekeringsovereenkomst verstrekte ge-
gevens gelden als grondslag van de verzekering. Verzekerde is verantwoordelijk voor de overeenstemming 
tussen enerzijds de Overeenkomst en/of de in het Overzicht genoemde zekerheden en anderzijds hetgeen 
daarover in de Verzekeringsovereenkomst is opgenomen, ongeacht of de documentatie met betrekking tot 
de Overeenkomst en/of de zekerheden aan de Verzekeraar is overgelegd of ter beschikking is gesteld. 

Artikel 4. 
Looptijd van het risico van Verzekeraar

 
   a. Het risico van Verzekeraar begint op de in het Overzicht genoemde datum.

   b. Het risico van Verzekeraar eindigt:

    1. indien zich situaties voordoen zoals bedoeld in Artikel 13;
    2. indien afrekening heeft plaatsgevonden zoals bedoeld in Artikel 14;
    3. indien de Overeenkomst niet tot stand is gekomen binnen een periode van 3 jaar na de datum 
     waarop het risico van Verzekeraar is ingegaan.

Artikel 5.
Verlenging van de verzekerde offerteperiode

   a. 1.  Bij het verstrijken van de verzekerde offerteperiode zoals genoemd in het Overzicht, zonder dat is 
     komen vast te staan dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, wordt de verzekering 
     automatisch voor telkens 3 maanden verlengd, tegen de in het Overzicht genoemde
     Premie voor verlenging van de verzekerde offerteperiode.
    2. Op verzoek van Verzekerde kan Verzekeraar de Verzekeringsovereenkomst ook voor een andere 
     periode verlengen. 

   b. Bij een onder a.1. en a.2. bedoelde verlenging zal Verzekeraar voor de Verzekerde Som een nieuwe 
    Garantiekoers vaststellen indien de vreemde valuta waarin de offerte is uitgebracht in waarde is 
    gedaald ten opzichte van de euro. 

   c. De verzekering zal niet automatisch worden verlengd indien 36 maanden na de datum waarop het 
    risico van Verzekeraar is ingegaan geen Overeenkomst tot stand is gekomen. 

Artikel 6. 
Wijziging van Afrekendatum en omvang van de Verzekerde Som

 
   a. Een verzoek tot wijziging van de Afrekendatum in een eerdere datum voor de Verzekerde Som kan bij 

Verzekeraar worden ingediend tot uiterlijk 3 werkdagen voor de Afrekendatum. 
Wijziging van de Afrekendatum in een eerdere datum is slechts mogelijk indien deze eerdere datum niet 
eerder valt dan op de derde werkdag nadat Verzekerde het verzoek tot wijziging bij Verzekeraar heeft 
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ingediend. Voor een wijziging worden met inachtneming van Artikel 11 premie en kosten in rekening 
gebracht. 

   b. Een verzoek tot verhoging van de Verzekerde Som zal worden behandeld als een nieuwe aanvraag. 
Verlaging van de Verzekerde Som zal plaatsvinden op het moment dat het contract gegund wordt voor 
een lagere prijs dan de offerteprijs, hetgeen zal leiden tot een pro rata aanpassing van de Verzekerde 
Som. Onder pro rata wordt verstaan de verhouding tussen het gegunde contractbedrag en de oorspron-
kelijke offerteprijs.

   c.  In geval de Afrekendatum van de Verzekerde Som, ligt tussen de Datum van het tot stand komen van 
de Overeenkomst en de Datum van het in werking treden van de Overeenkomst, dan zal de Afrekenda-
tum automatisch opschuiven naar de Datum van het in werking treden van de Overeenkomst. Hierop 
zijn de bepalingen zoals genoemd in Artikel 11 van toepassing.

 
Artikel 7.
Maximum schadevergoeding

Het totaal van de gecompenseerde koersverliezen uit hoofde van deze Verzekeringsovereenkomst en de 
aanhangsels zal ten hoogste het in het Overzicht als “Maximum schadevergoeding” aangeduide bedrag 
belopen.

 Hoofdstuk III. Beheer van het risico

Artikel 8.
Verplichting tot afdracht van koerswinst

Indien omrekening van de Verzekerde Som in de vreemde valuta tegen de Koers op de Afrekendatum, 
een groter eurobedrag oplevert dan omrekening daarvan tegen de Garantiekoers, moet Verzekerde het 
verschil aan Verzekeraar afdragen.

Artikel 9.
Overige verplichtingen van Verzekerde

Verzekerde is verplicht:
   a. een kopie van de offerte aan Verzekeraar te verstrekken, uiterlijk 10 werkdagen na de indiening 
    daarvan, alsmede - indien de Overeenkomst gegund wordt - de voorwaarden en de verwachte datum 
    voor het in werking treden van de Overeenkomst;

   b. zo spoedig mogelijk, doch niet later dan 10 werkdagen, aan Verzekeraar te melden dat: 
    1. de Overeenkomst tot stand is gekomen;
    2. de Overeenkomst in werking is getreden;

   c. alle gegevens te verstrekken en een gemachtigde van Atradius inzage te geven in en kopie te laten 
nemen van alle bescheiden die nodig zijn voor de berekening van het koersresultaat. Tevens moet Ver-
zekerde alle medewerking verlenen opdat Verzekeraar ook van derden inlichtingen ontvangt of inzage 
verkrijgt van bescheiden als hierboven bedoeld;

d. Verzekeraar of een derde, die in naam of in opdracht van Verzekeraar optreedt binnen een redelijke 
termijn inzage te verlenen in en afschrift te verschaffen van, alle bescheiden te harer beschikking en 
binnen haar bereik, die naar het oordeel van Verzekeraar benodigd zijn om te verifiëren of Verzekerde 
voldoet aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Verzekeringsovereenkomst en/of  aan 
alle voorwaarden voor schadevergoeding is voldaan. Indien Verzekerde naar het oordeel van Verzekeraar 
niet of onvoldoende meewerkt aan een dergelijk verzoek heeft Verzekeraar het recht hieraan 
consequenties te verbinden. Indien de inzage aantoont dat Verzekerde niet voldoet of niet heeft voldaan 
aan een of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Verzekeringsovereenkomst, is  Verzekerde 
gehouden op eerste verzoek de redelijke kosten te vergoeden, die Verzekeraar heeft gemaakt voor het 
inschakelen van bovengenoemde derde.
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Artikel 10.
Mededelingsplicht van Verzekerde 

a. Op de Verzekerde rust een mededelingsplicht bij het aangaan van de Verzekeringsovereenkomst. 
Verzekerde is gehouden om vóór het sluiten van de Verzekeringsovereenkomst Verzekeraar, al dan niet 
gevraagd, op de hoogte te stellen van feiten of gegevens waarvan de Verzekerde wist of behoorde te 
begrijpen dat deze van belang waren of konden zijn voor de beoordeling van het (i) te verzekeren risico, 
of (ii) het risico op omkoping. 

b.  Het bepaalde in de artikelen 7:928, 7:929 en 7:930 van het Burgerlijk Wetboek over de mededelings-
plicht bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst is op deze Verzekeringsovereenkomst niet van 
toepassing.

Artikel 11.
Premie en kosten

   a. Verzekerde is verplicht de verschuldigde premie en kosten uiterlijk op de vervaldag te voldoen;

   b.  De premie wordt vooraf over de Verzekerde Som berekend op basis van de duur van een door Verze-
kerde gekozen verzekerde offerteperiode in maanden. Indien de werkelijke offerteperiode korter is dan 
de gekozen verzekerde offerteperiode wordt de definitieve premie vastgesteld op basis van de werkelij-
ke offerteperiode zodra vaststaat dat de Overeenkomst in werking is getreden of zodra vaststaat dat op 
grond van de offerte geen Overeenkomst tot stand zal komen. Voor eventueel te veel betaalde premie 
zal Verzekeraar tot restitutie van premie overgaan.

   c. Indien sprake is van verlenging van de Verzekeringsovereenkomst als bedoeld in Artikel 5. is Verzekerde
    per maand de in het Overzicht genoemde Premie voor verlenging van de verzekerde offerteperiode 
    verschuldigd, te berekenen over de Verzekerde Som.

   d. Indien er een wijziging optreedt in de Afrekendatum van de Verzekerde Som zal Verzekeraar de premie 
nader vaststellen. Voor een wijziging van de Afrekendatum in een eerdere datum zal Verzekeraar premie 
restitueren, berekend op basis van de in het Overzicht genoemde Premie. De kosten die samenhangen 
met een wijziging van de Afrekendatum worden op basis van renteverschillen (tussen de euro en de 
betreffende vreemde valuta) vastgesteld door Atradius en dienen te worden voldaan door Verzekerde. 

   e. Indien Verzekeraar compensatie van koersverlies moet betalen worden de nog niet vervallen gedeelten 
    van de premie onmiddellijk opeisbaar.

   f. Indien Verzekerde geen recht heeft op schadevergoeding vanwege het niet voldoen aan de polisvoor-
waarden, of indien Verzekerde aanspraak heeft gemaakt op schadevergoeding, leidt dit niet tot een 
recht op restitutie van premie.

g. Verzekerde kan gebruik maken van de mogelijkheid om het deel van de premie dat betaald moet worden 
bij effectief worden van het contract, als ook de afrekening van het koersresultaat in geval van koers-
winst zoals omschreven in Artikel 14. e.  te spreiden over maximaal vijf gelijke halfjaarlijkse termijnen.
Dit kan uitsluitend indien het koersresultaat plus de te betalen  premie hoger is dan twee miljoen euro, 
onder de condities die zijn genoemd in Artikel 14. e.

Artikel 12. 
Sancties

a. Onjuiste of onvolledige opgave, of het nalaten van het doen van mededeling, vóór het sluiten van de  
Verzekeringsovereenkomst, van feiten of gegevens, waarvan de Verzekerde ten tijde van die opgave wist of  
behoorde te begrijpen dat deze van belang waren of konden zijn voor de beoordeling van (i) het te  
verzekeren risico, of (ii) het risico op omkoping, leidt tot verval van het recht op schadevergoeding. Ook 
kan Verzekeraar in voorkomende gevallen besluiten een uitgekeerde schadevergoeding terug te vorderen 
en de Verzekeringsovereenkomst met dadelijke ingang op te zeggen (zonder dat recht bestaat op premie- 
restitutie).
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b.  In geval sprake is van ernstige schending van de mededelingsplicht (in de zin van artikel 10 onder a), 
ernstige obstructie van het inzagerecht van Verzekeraar (in de zin van artikel 9 onder d), of in geval is 
vastgesteld dat sprake is van omkoping in verband met de verzekerde transactie kan Verzekeraar be-
sluiten gedurende een bepaalde periode geen aanvragen ten behoeve van Verzekerde en aan Verzekerde 
gelieerde rechtspersonen in behandeling te nemen.

c.  Indien:
 - Verzekerde niet voldoet aan haar in Artikel 8 en 9 omschreven verplichtingen; of,
 - sprake is van een verzwaring van het risico door haar schuld;
 leidt dit tot verval van het recht op schadevergoeding. Verzekeraar kan echter, gelet op de zwaarte van
 de tekortkoming en de ernst van het belang waarin hij is geschaad, de gevolgen van dit verval beperken.

d. Indien de verschuldigde premie, kosten en koerswinst niet op de vervaldag zijn voldaan, is Verzekerde 
vanaf de vervaldag rente verschuldigd gelijk aan de rente zoals vermeld in Artikel 6:120 lid 2 van het 
Burgelijk Wetboek.

e. Indien betaling van verschuldigde premie en kosten 15 dagen na schriftelijke aanmaning nog niet heeft 
plaatsgevonden, is Verzekeraar definitief van haar verplichtingen bevrijd, onverminderd de verplichting 
van Verzekerde om de premie, kosten en koerswinsten te voldoen.

Artikel 13. 
Beëindiging van de verzekering

   a.  Indien Verzekerde Verzekeraar verzoekt om de verzekering te beëindigen, dan zal 

    1. indien het verzoek plaatsvindt nadat de Overeenkomst in werking is getreden, Verzekeraar het 
     koersresultaat berekenen voor de Verzekerde Som. Dit geschiedt door middel van wijziging van de 
     in het Overzicht genoemde Afrekendatum in de datum liggende 3 werkdagen na de datum 
     waarop het schriftelijke verzoek door Verzekeraar is ontvangen. Vervolgens vindt afrekening 
     plaats volgens de bepalingen zoals genoemd in Artikel 14.
    2. indien het verzoek plaatsvindt voordat de Overeenkomst in werking is getreden, Verzekeraar 
     uitsluitend het koersresultaat berekenen op de onder a. bedoelde wijze als sprake is van koerswinst. 

   b. Verzekerde is gerechtigd de verzekering te beëindigen zonder verdere kosten en zonder dat 
    afrekening van het koersresultaat plaatsvindt:

    1. zodra en voor zover vaststaat dat op grond van de offerte geen Overeenkomst tot stand zal 
     komen, hetgeen dient te blijken uit een kopie van een bevestiging van de afnemer dat de 
     Overeenkomst is geannuleerd dan wel dat de Overeenkomst niet gegund is aan Verzekerde en 
     Verzekerde een door haar ondertekende verklaring heeft afgegeven dat de bovengenoemde 
     bevestiging juist is en de Overeenkomst waarvoor de offerte is uitgebracht niet alsnog tot stand is 
     gekomen noch zal komen tussen afnemer en Verzekerde. Indien Verzekerde niet kan beschikken
     over de in dit artikel genoemde bevestiging van de afnemer, dan dient Verzekerde op een 
     andere wijze aan te tonen dat de Overeenkomst niet is gegund;

    2. indien Verzekerde naast de onderhavige Verzekeringsovereenkomst eveneens (een toezegging 
     voor) een betalingsrisicoverzekering voor dezelfde Overeenkomst heeft verkregen en deze 
     (toezegging voor) betalingsrisicoverzekering komt te vervallen als gevolg van een ontwikkeling die
     buiten de invloedssfeer van Verzekerde ligt. Dit dient te blijken uit een kopie van de hierop 
     betrekking hebbende bevestiging van de betrokken verzekeraar;

    3. indien Verzekerde naast de onderhavige Verzekeringsovereenkomst eveneens (een toezegging 
     voor) een betalingsrisicoverzekering voor dezelfde Overeenkomst heeft verkregen en de betrokken
     verzekeraar de condities in voor Verzekerde ongunstige en onaanvaardbare zin wijzigt. Dit dient te 
     blijken uit een kopie van de hierop betrekking hebbende bevestiging van de betrokken verzekeraar 
     en van een kopie van de afwijzing door Verzekerde;

\    4. indien Verzekerde naast de onderhavige Verzekeringsovereenkomst eveneens (een toezegging 
     voor) een betalingsrisicoverzekering voor dezelfde Overeenkomst heeft aangevraagd en de 
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     betrokken verzekeraar deze verzekering niet wil afsluiten. Dit dient te blijken uit een kopie van een
     bevestiging van de betrokken verzekeraar. Bovendien dient Verzekerde een bewijs te overleggen 
     waaruit blijkt dat de aanvraag voor de betalingsrisicoverzekering voorafgaand aan of gelijktijdig 
     met de verzending van de aanvraag voor koersrisicoverzekering heeft plaatsgevonden;

    5. indien de vreemde valuta waarin de offerte is uitgebracht in waarde is gedaald ten opzichte van de euro 
     en Verzekeraar na het verstrijken van de verzekerde offerteperiode zoals genoemd in het Overzicht slechts
     bereid is de verzekering te verlengen tegen een nieuw vast te stellen Garantiekoers;

    6. indien zich de omstandigheid voordoet zoals genoemd in Artikel 5.c.

 Hoofdstuk IV.  Afrekenen over de Verzekerde Som

Artikel 14. 
Afrekenen van het Koersresultaat

a. Zonder haar aanspraken op compensatie van koersverlies expliciet te hebben doen gelden machtigt 
Verzekerde Verzekeraar om over de Verzekerde Som zoals genoemd in het Overzicht zonder verdere 
claims af te rekenen, tenzij zich een situatie voordoet zoals beschreven in Artikel 13.b.

b. Zodra de Afrekendatum is aangebroken, zal Verzekeraar binnen 5 werkdagen een berekening aan Verze-
kerde toesturen van het Koersresultaat. 

c. Indien de omrekening tegen de Koers op de Afrekendatum een kleiner eurobedrag oplevert dan omreke-
ning tegen de Garantiekoers (koersverlies), dan zal Verzekeraar het verschil binnen 14 dagen na het aan-
breken van de respectievelijke Afrekendatum aan Verzekerde overmaken, tenzij het verschil groter is dan 
EUR 2 miljoen. In dat geval zal Verzekeraar, tenzij Verzekeraar kiest voor afrekening ineens, het verschil 
overmaken in maximaal vijf gelijke halfjaarlijkse termijnen, waarvan de eerste termijn is verschuldigd 
binnen 14 dagen na het aanbreken van de Afrekendatum. Over de overige termijnen betaalt Verzekeraar 
een rentevergoeding tegen een percentage van 0,75 boven de 1-jaars Euribor voor een uitstel tot 1 jaar 
en een percentage van 1 boven de 1-jaars Euribor voor uitstel langer dan 1 jaar, te berekenen over het 
telkens nog uitstaande deel van het verschil.

d. Indien de omrekening tegen de Koers op de Afrekendatum een groter eurobedrag oplevert dan om-
rekening tegen de Garantiekoers (koerswinst), dan zal Verzekeraar dit verschil binnen 8 dagen na het 
aanbreken van de respectievelijke Afrekendatum bij Verzekerde in rekening brengen, tenzij het verschil 
groter is dan EUR 2 miljoen. In dat geval kan Verzekerde een verzoek bij Verzekeraar indienen om het 
verschil over te maken in maximaal vijf gelijke halfjaarlijkse termijnen, waarvan de eerste termijn is 
verschuldigd binnen 14 dagen na het aanbreken van de Afrekendatum. Over de overige termijnen dient 
Verzekerde een rentevergoeding te betalen tegen een percentage van 0,75 boven de 1-jaars Euribor voor 
een uitstel tot 1 jaar en een percentage van 1 boven de 1-jaars Euribor voor uitstel langer dan 1 jaar te 
berekenen over het telkens nog uitstaande deel van het verschil.

e. Indien Verzekerde bij de aanvraag heeft verzocht om meeverzekering van meerwerk, vindt in aanvul-
ling op het gestelde onder b. berekening van het Koersresultaat met betrekking tot het Meeverzekerde 
Meerwerk slechts plaats als Verzekerde kan aantonen dat het meerwerk is opgenomen in het volgens de 
Overeenkomst gegunde contractbedrag.

 Hoofdstuk V . Diverse bepalingen

Artikel 15.
Overdracht of bezwaring van rechten uit de Verzekeringsovereenkomst

Verzekerde is gerechtigd de uit de Verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten aan een derde te 
verpanden of over te dragen, voor zover schriftelijke kennisgeving aan Verzekeraar van deze verpanding of 
overdracht heeft plaatsgevonden.
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Artikel 16.
Overgang van het verzekerde belang

Overgang van het verzekerde belang heeft niet tot gevolg, dat de Verzekeringsovereenkomst ten voordele 
van de nieuwe belanghebbende doorloopt, tenzij Verzekeraar zich hiermede schriftelijk akkoord heeft 
verklaard.

Artikel 17.
Omvang aansprakelijkheid Verzekeraar

Voor Verzekeraar is alleen bindend hetgeen schriftelijk in de Verzekeringsovereenkomst of in aanhangsels 
bij de Verzekeringsovereenkomst is bevestigd; door berekening of inontvangstneming van premie wordt de 
omvang van de aansprakelijkheid van Verzekeraar nimmer gewijzigd.

Artikel 18.
Communicatie

Communicatie met betrekking tot onderhavige Verzekeringsovereenkomst, inclusief kennisgeving aan Ver-
zekeraar, waartoe Verzekerde op grond van de voorwaarden mocht zijn gehouden, zal via Atradius dienen 
te verlopen. Alle handelingen van Atradius, waaronder - maar niet beperkt tot - aanwijzingen en financiële 
handelingen, zullen gelden als handelingen van Verzekeraar.

Artikel 19.
Toepasselijk recht en jurisdictie

Op de Verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank in Amsterdam in 
eerste instantie de bevoegde rechter. In alle geschillen dienen dagvaardingen en eventuele andere geding 
inleidende stukken bij uitsluiting op naam van en aan het adres van Atradius te worden uitgebracht. Atradius 
zal op last en voor rekening van Verzekeraar, in eigen naam optreden als formele procespartij. Verzekeraar 
zal onverkort gebonden zijn aan tegen Atradius gewezen uitspraken.
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