VOORWAARDEN
Uitgebreideÿbrandverzekeringÿvoorÿbedrijven
(VBBÿ2013-03)

Dezeÿovereenkomstÿvoldoetÿaanÿhetÿvereisteÿvanÿonzekerheidÿalsÿbedoeldÿinÿartikelÿ7:925ÿBW,ÿindienÿ
enÿvoorÿzoverÿdeÿschadeÿopÿvergoedingÿwaarvanÿaanspraakÿwordtÿgemaakt,ÿhetÿgevolgÿisÿvanÿeenÿ
gebeurtenisÿwaarvanÿvoorÿpartijenÿtenÿtijdeÿvanÿhetÿsluitenÿvanÿdeÿverzekeringÿonzekerÿwasÿdatÿdaaruitÿ
voorÿverzekerdeÿschadeÿwasÿontstaanÿdanÿwelÿnaarÿdeÿnormaleÿloopÿvanÿomstandighedenÿnogÿzouÿ
ontstaan,ÿzoalsÿbepaaldÿinÿartikelÿOmschrijvingÿvanÿdeÿdekking.

Artikelÿ1ÿBegripsomschrijvingen
1.1ÿBedrijfsuitrusting/inventaris
Alleÿroerendeÿzakenÿmetÿuitzonderingÿvanÿgoederenÿenÿvanÿparticuliereÿhuishoudelijkeÿinboedel.ÿ
Motorvoertuigenÿvoorzienÿvanÿeenÿkenteken,ÿaanhangwagens,ÿcaravansÿenÿvaartuigenÿzijnÿalleenÿ
meeverzekerdÿindienÿditÿopÿhetÿpolisbladÿisÿvermeld.
1.2ÿBereddingskosten
Kostenÿenÿopÿgeldÿwaardeerbareÿmaatregelen,ÿdieÿdoorÿofÿnamensÿverzekerdeÿwordenÿgetroffenÿenÿ
redelijkerwijsÿgebodenÿzijnÿomÿhetÿophandenÿzijnÿvanÿdeÿverwezenlijkingÿvanÿhetÿverzekerdeÿ
gevaar/gebeurtenisÿteÿvoorkomenÿofÿomÿschadeÿalsÿgevolgÿvanÿdeÿverwezenlijkingÿvanÿhetÿrisicoÿteÿ
beperken.
1.3.ÿBrutowinst
Deÿopbrengstÿuitÿdeÿbedrijfsactiviteiten,ÿverminderdÿmetÿdeÿvariabeleÿkosten.ÿDitÿisÿgelijkÿaanÿdeÿvasteÿ
kostenÿvermeerderdÿmetÿdeÿnettowinstÿrespectievelijkÿverminderdÿmetÿhetÿnettoverlies.
1.4ÿEffectiefÿbedrag
Deÿbrutowinstÿoverÿeenÿperiodeÿgelijkÿaanÿdeÿovereengekomenÿschadevergoedingstermijn.
1.5ÿExtraÿkosten
Deÿkostenÿdieÿwordenÿgemaaktÿomÿdeÿbedrijfsschadeÿteÿbeperken.
1.6ÿGebouw
Deÿopÿhetÿpolisbladÿomschrevenÿonroerendeÿzaakÿmetÿalÿwatÿdaartoeÿbestemdÿisÿdanÿwelÿvolgensÿ
verkeersopvattingÿdaarvanÿdeelÿuitmaakt.ÿVoorÿzoverÿnietÿvoorÿafzonderlijkeÿbedragenÿverzekerd,ÿzijnÿ
inÿdeÿomschrijvingÿalleÿbouwselsÿbegrepenÿdieÿnaarÿhunÿaardÿenÿinrichtingÿbestemdÿzijnÿomÿduurzaamÿ
terÿplaatseÿteÿblijven.ÿDeÿfunderingenÿzijnÿalleenÿmeeverzekerdÿindienÿditÿopÿhetÿpolisbladÿisÿvermeld.
1.7ÿGevaarsobjecten
Deÿgebouwen,ÿbedrijfsuitrusting/inventarisÿen/ofÿgoederenÿinÿdeÿgebouwenÿopÿhetÿ(de)ÿinÿhetÿpolisbladÿ
omschrevenÿadres(sen).
1.8ÿGoederen
Grond- enÿhulpstoffen,ÿhalffabricaten,ÿeindproducten,ÿgoederenÿinÿbewerkingÿenÿemballage.
1.9ÿHerbouwwaarde
Hetÿbedragÿdatÿnodigÿisÿvoorÿherbouwÿvanÿhetÿverzekerdeÿgebouwÿ- opÿdezelfdeÿlocatieÿenÿnaarÿconstructieÿenÿindelingÿgelijkwaardigÿ- onmiddellijkÿnaÿdeÿgebeurtenis.
1.10ÿHerinvestering
Hetÿaanwendenÿvanÿdeÿschadevergoedingÿvoorÿherstel,ÿ(her)bouwÿen/ofÿaanschafÿvanÿ
bedrijfsuitrusting/inventarisÿen/ofÿgebouwenÿterÿvoortzettingÿvanÿhetÿbedrijf,ÿberoep,ÿandereÿactiviteitenÿ
ofÿfunctie,ÿvallendeÿbinnenÿdeÿopÿhetÿpolisbladÿweergegevenÿomschrijving.
1.11ÿHuurdersbelang
Deÿkostenÿdoorÿverzekerdeÿalsÿhuurderÿgemaaktÿterÿverbeteringÿofÿaanpassingÿvanÿhetÿgehuurdeÿ
gebouwÿofÿdeÿgehuurdeÿruimten.
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1.12ÿIndexering
Automatischeÿenÿononderbrokenÿaanpassingÿvanÿhetÿverzekerdeÿbedragÿaanÿdeÿovereengekomenÿ
index.
1.13ÿJaarbedrag
Deÿbrutowinstÿoverÿdeÿperiodeÿvanÿéénÿjaar.
1.14ÿKostprijs
Hetÿbedragÿdatÿnodigÿisÿvoorÿdeÿaanschafÿvanÿgrondstoffen,ÿvermeerderdÿmetÿdeÿtoegevoegdeÿ
waarde.
1.15ÿNieuwwaarde
Hetÿbedragÿdatÿnodigÿisÿvoorÿhetÿverkrijgenÿvanÿnieuweÿzakenÿvanÿdezelfdeÿsoortÿenÿkwaliteit.
1.16ÿOpruimingskosten
Deÿkostenÿvoorÿhetÿafbreken,ÿwegruimen,ÿafvoeren,ÿstortenÿenÿvernietigenÿvanÿdeÿverzekerdeÿ
gevaarsobjecten,ÿdieÿnietÿreedsÿinÿdeÿvaststellingÿvanÿdeÿzaakschadeÿzijnÿbegrepenÿenÿdieÿhetÿ
noodzakelijkÿgevolgÿzijnÿvanÿeenÿonderÿdezeÿverzekeringÿgedekteÿschadeÿenÿwaarvoorÿgeenÿenkeleÿ
bewerkingÿvanÿgrondÿofÿwaterÿisÿvereist.
1.17ÿReconstructiekosten
Deÿgedurendeÿdeÿschadevergoedingstermijnÿgemaakteÿkostenÿomÿadministratieveÿenÿfinanciëleÿ
gegevens,ÿtekeningen,ÿe.d.,ÿdieÿvoorÿdeÿvoortgangÿvanÿhetÿbedrijfÿnoodzakelijkÿzijnÿ- ongeachtÿopÿ
welkeÿwijzeÿdezeÿzijnÿvastgelegdÿ- teÿreconstrueren,ÿreproducerenÿenÿopnieuwÿinÿdeÿadministratieÿvanÿ
verzekerdeÿopÿteÿnemen.
1.18ÿSchadevergoedingstermijn
Deÿschadevergoedingsperiodeÿvangtÿaanÿmetÿhetÿontstaanÿvanÿdeÿgedekteÿschadeÿgerekendÿvanafÿdeÿ
dagÿvanÿdeÿgebeurtenisÿenÿeindigt,ÿookÿindienÿdeÿverzekeringÿtijdensÿdeÿuitkeringstermijnÿwordtÿ
beëindigd,ÿuiterlijkÿnaÿafloopÿvanÿhetÿopÿhetÿpolisbladÿvermeldeÿaantalÿwekenÿofÿzoveelÿeerderÿalsÿdeÿ
financiëleÿgevolgschadeÿdoorÿbedrijfsstilstandÿofÿ-stagnatieÿisÿopgeheven.
1.19ÿSloopwaarde
Hetÿbedragÿdatÿnogÿverkregenÿzouÿkunnenÿwordenÿvoorÿdeÿnogÿbruikbareÿrespectievelijkÿwaardevolleÿ
onderdelenÿvanÿhetÿgebouw,ÿverminderdÿmetÿdeÿkostenÿvanÿhetÿlatenÿafbreken,ÿwegruimen,ÿafvoeren,ÿ
stortenÿenÿvernietigen.
1.20ÿStormÿ
Windÿmetÿeenÿsnelheidÿvanÿtenÿminsteÿ14ÿmeterÿperÿsecondeÿ(windkrachtÿ7)
1.21ÿTerrorisme/preventieveÿmaatregelen
Onderÿterrorismeÿwordtÿverstaan:
- gewelddadigeÿhandelingenÿen/ofÿgedragingenÿbegaanÿinÿdeÿvormÿvanÿeenÿaanslagÿofÿeenÿreeksÿvanÿ
inÿtijdÿenÿoogmerkÿmetÿelkaarÿsamenhangendeÿaanslagen,ÿalsmede
- hetÿ(doen)ÿverspreidenÿvanÿziektekiemenÿen/ofÿstoffenÿalsÿgevolgÿwaarvanÿletselÿen/ofÿaantastingÿvanÿ
deÿgezondheid,ÿalÿdanÿnietÿdeÿdoodÿtengevolgeÿhebbend,ÿbijÿmensenÿofÿdierenÿen/ofÿschadeÿaanÿ
zakenÿontstaat,ÿdanÿwelÿanderszinsÿeconomischeÿbelangenÿwordenÿaangetast,ÿwaarbijÿaannemelijkÿisÿ
datÿdezeÿaanslagÿofÿreeks,ÿrespectievelijkÿhetÿverspreidenÿvanÿziektekiemenÿen/ofÿstoffenÿ- al danÿnietÿ
inÿenigÿorganisatorischÿverbandÿ- isÿberaamdÿen/ofÿuitgevoerdÿmetÿhetÿoogmerkÿomÿbepaaldeÿpolitiekeÿ
en/ofÿreligieuzeÿdoelenÿteÿverwezenlijken.ÿ
Onderÿpreventieveÿmaatregelenÿwordtÿhierbijÿverstaan:ÿvanÿoverheidswegeÿen/ofÿdoorÿverzekerde(n)ÿ
en/ofÿderde(n)ÿgetroffenÿmaatregelenÿomÿhetÿonmiddellijkÿdreigendÿgevaarÿvanÿterrorismeÿafÿteÿwendenÿ
ofÿ- indienÿditÿgevaarÿzichÿheeftÿverwezenlijktÿ.ÿdeÿgevolgenÿdaarvanÿteÿbeperken.
1.22ÿVariabeleÿkosten
Deÿkostenÿdieÿafhankelijkÿvanÿhetÿniveauÿvanÿdeÿbedrijfsactiviteitenÿtoe- enÿafnemen.
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1.23ÿVasteÿkosten
Deÿkostenÿdieÿnietÿnaarÿevenredigheidÿmetÿenÿafhankelijkÿvanÿdeÿomzetÿtoenemenÿofÿafnemen.
1.24ÿVerkoopwaarde
Hetÿbedragÿdatÿbijÿverkoopÿinÿhetÿnormaleÿverkeerÿenÿuitgaandeÿvanÿdezelfdeÿbestemmingÿvanÿhetÿ
gebouwÿ- metÿuitzonderingÿvanÿdeÿgrondÿ- verkregenÿzouÿkunnenÿworden.
1.25ÿVervangingswaarde
Hetÿbedragÿdatÿnodigÿisÿvoorÿhetÿverkrijgenÿvanÿnaarÿsoort,ÿkwaliteit,ÿstaatÿenÿouderdomÿgelijkwaardigeÿ
zaken.ÿAlsÿerÿgeenÿvervangingsmarktÿbestaatÿdanÿwordtÿdeÿhoogsteÿuitkomstÿaangehoudenÿvan:ÿ
- deÿnieuwwaardeÿonderÿaftrekÿvanÿeenÿbedragÿvoorÿtechnischeÿverouderingÿófÿÿ
- deÿnieuwwaardeÿonderÿaftrekÿvanÿeenÿbedragÿvoorÿeconomischeÿveroudering.
1.26ÿVerzekeraar
AchmeaÿSchadeverzekeringenÿN.V.ÿhandelendÿonderÿdeÿnaamÿAvéroÿAchmeaÿalsmedeÿindienÿvanÿ
toepassingÿandereÿrisicodragers,ÿdanÿwelÿdeÿgevolmachtigdeÿdieÿnamensÿdeÿ
verzekeringsmaatschappijÿheeftÿondertekend.
1.27ÿVerzekerde
Deÿverzekeringnemerÿenÿdegeneÿdieÿopÿhetÿpolisbladÿalsÿverzekerdeÿwordtÿgenoemd.
1.28ÿVerzekeringnemer
Deÿnatuurlijke- ofÿrechtspersoonÿdieÿdeÿverzekeringÿheeftÿgesloten.
1.29ÿVerzekeringsadviseur
Deÿbemiddelaarÿwiensÿwerkzaamhedenÿgerichtÿzijnÿopÿhetÿtotÿstandÿbrengenÿvanÿ
verzekeringsovereenkomstenÿtussenÿzijnÿrelatieÿenerzijdsÿenÿeenÿverzekeraarÿanderzijdsÿalsmedeÿalleÿ
verdereÿdienstenÿdieÿhijÿinÿverbandÿmetÿhetÿtotÿstandÿkomenÿvanÿverzekeringenÿvervolgensÿmoet
verrichten.
1.30ÿVerzekeringsjaar
Eenÿperiodeÿvanÿtwaalfÿmaandenÿvanafÿdeÿhoofdpremievervaldatumÿenÿelkeÿaansluitendeÿperiodeÿ
vanÿgelijkeÿduur.ÿAlsÿdeÿperiodeÿvanafÿdeÿingangsdatumÿvanÿdeÿverzekeringÿtotÿdeÿ
hoofdpremievervaldatumÿofÿvanafÿdeÿhoofdpremievervaldatumÿtotÿdeÿbeëindigingsdatumÿkorterÿisÿ
danÿtwaalfÿmaanden,ÿwordtÿeenÿdergelijkeÿperiodeÿookÿalsÿeenÿverzekeringsjaarÿbeschouwd.ÿBijÿeenÿ
geldigheidsduurÿkorterÿdanÿtwaalfÿmaandenÿisÿhetÿverzekeringsjaar gelijkÿaanÿdeÿgeldigheidsduur.
1.31ÿZakelijkÿbelang
Hetÿbelangÿvanÿverzekerdeÿbijÿhetÿbehoudÿvanÿdeÿgevaarsobjectenÿuitÿhoofdeÿvanÿeigendomÿofÿeenÿ
anderÿzakelijkÿrechtÿofÿhetÿdragenÿvanÿhetÿrisicoÿvoorÿhetÿbehoudÿdaarvan.

Artikelÿ2ÿOmschrijvingÿvanÿdeÿdekking
2.1ÿDekking
Verzekerdÿwordtÿhetÿzakelijkÿbelangÿalsÿhiernaÿgenoemdÿenÿvoorÿzoverÿdeÿschadeÿhetÿgevolgÿisÿvanÿ
eenÿgebeurtenisÿwaarvanÿvoorÿpartijenÿtenÿtijdeÿvanÿhetÿsluitenÿvanÿdeÿverzekeringÿonzekerÿwasÿdatÿ
daaruitÿvoorÿverzekerdeÿschadeÿwasÿontstaanÿdanÿwelÿnogÿzouÿontstaan.
2.2ÿZaakschade
Schadeÿaanÿofÿverliesÿvanÿdeÿopÿhetÿpolisbladÿgenoemdeÿverzekerdeÿgevaarsobjectenÿveroorzaaktÿ
doorÿeenÿinÿhetÿartikelÿGedekteÿgevaren/gebeurtenissen,ÿgenoemdeÿgedekteÿ
gevaren/gebeurtenissen,ÿongeachtÿofÿdezeÿzijnÿveroorzaaktÿdoorÿdeÿaardÿofÿeenÿgebrekÿvanÿdeÿ
verzekerdeÿgevaarsobjecten.ÿSchadeÿaanÿofÿverliesÿvanÿdeÿverzekerdeÿgevaarsobjectenÿongeachtÿ
doorÿwelkeÿoorzaak - behoudensÿdeÿinÿhetÿartikelÿuitsluitingen genoemdeÿuitsluitingenÿ- isÿgedektÿalsÿ
dieÿoorzaakÿhetÿdirecteÿgevolgÿisÿvanÿeenÿverzekerdÿgevaar/gebeurtenis,ÿonverschilligÿwaarÿditÿheeftÿ
plaatsgevonden.
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2.3ÿBedrijfsschade
Deÿverminderingÿvanÿdeÿbrutowinstÿ- onderÿaftrekÿvanÿdeÿeventueleÿbesparingenÿ- vanÿhetÿopÿhetÿ
polisbladÿomschrevenÿbedrijfÿvanÿverzekerde,ÿdieÿgedurendeÿdeÿschadevergoedingstermijnÿisÿ
opgetreden,ÿalsÿgevolgÿvanÿschadeÿaanÿofÿverliesÿvanÿdeÿgevaarsobjectenÿtijdensÿdeÿduurÿvanÿdeÿ
verzekeringÿontstaan,ÿveroorzaaktÿdoorÿdeÿonderÿ"gedekteÿgebeurtenissen"ÿgenoemdeÿ
gevaren/gebeurtenissen,ÿongeachtÿofÿdezeÿgevaren/gebeurtenissenÿzijnÿveroorzaaktÿdoorÿdeÿaardÿofÿ
eenÿgebrekÿvanÿhetÿgevaarsobject.ÿBedrijfsschadeÿalsÿgevolgÿvanÿschadeÿaanÿofÿverliesÿvanÿdeÿ
gevaarsobjectenÿongeachtÿdoorÿwelkeÿoorzaakÿ- behoudensÿdeÿgenoemdeÿuitsluitingenÿ- isÿgedektÿalsÿ
dieÿoorzaakÿhetÿdirecteÿgevolgÿisÿvanÿeenÿverzekerdÿgevaar/gebeurtenis,ÿonverschilligÿwaarÿditÿheeftÿ
plaatsgevonden.

Artikelÿ3ÿGedekteÿgevaren/gebeurtenissen
3.1ÿBrandÿ
Eenÿdoorÿverbrandingÿveroorzaaktÿenÿmetÿvlammenÿgepaard gaandÿvuurÿbuitenÿeenÿhaardÿdatÿinÿstaatÿ
isÿzichÿuitÿeigenÿkrachtÿvoortÿteÿplanten.
Derhalveÿisÿonderÿandereÿgeenÿbrand:
- zengen,ÿschroeien,ÿsmelten,ÿverkolen,ÿbroeien;
- doorbrandenÿvanÿelektrischeÿapparatenÿenÿmotoren
- oververhitten,ÿdoorbranden,ÿdoorbrekenÿvanÿovensÿenÿketels
3.2ÿOntploffing
Onmiddellijkÿveroorzaaktÿdoorÿeenÿeensklapsÿverlopendeÿhevigeÿkrachtsuitingÿvanÿgassenÿofÿdampen,ÿ
metÿinachtnemingÿvanÿhetÿnavolgende;
Voorÿdeÿvaststellingÿofÿsprakeÿisÿvanÿeenÿontploffingÿdientÿhetÿvolgendeÿonderscheidÿteÿwordenÿ
gemaakt:
- binnenÿeenÿvat:ÿbinnenÿeenÿ- alÿdanÿnietÿgeslotenÿ- vatÿdientÿeenÿopeningÿinÿdeÿwandÿvanÿhetÿvatÿteÿ
zijnÿontstaanÿdoorÿdeÿdrukÿvanÿdeÿzichÿdaarinÿbevindendeÿgassenÿofÿdampenÿenÿdoorÿdieÿopeningÿ
dientÿdeÿdrukÿbinnenÿenÿbuitenÿhetÿvatÿplotselingÿaanÿelkaarÿgelijkÿteÿzijnÿgeworden.
Hoeÿdeÿgassenÿofÿdampenÿontstaanÿzijnÿrespectievelijkÿofÿdieÿalÿdanÿnietÿvoorÿdeÿontploffingÿaanwezigÿ
waren,ÿisÿnietÿrelevant.
- buitenÿeenÿvat:ÿdeÿkrachtsuitingÿdientÿhetÿonmiddellijkeÿgevolgÿteÿzijn vanÿeenÿscheikundigeÿreactie.
Onderÿontploffingÿwordtÿnietÿverstaanÿimplosie.
3.3ÿLucht- enÿruimtevaartuigen
Hetÿgetroffenÿwordenÿdoorÿeenÿvertrekkend,ÿvliegend,ÿlandendÿofÿvallendÿlucht- ofÿruimtevaartuig,ÿdanÿ
welÿeenÿdaaraanÿverbonden,ÿdaarvanÿlosgeraakt,ÿdaaruitÿgeworpenÿofÿdaaruitÿgevallenÿprojectiel,ÿontploffingsmiddelÿofÿanderÿvoorwerp.
3.4ÿBlikseminslag
Schadeÿaanÿelektrischeÿenÿelektronischeÿapparatuurÿdoorÿoverspanning/inductieÿdanÿwelÿ
bedrijfsschadeÿalsÿgevolgÿdaarvanÿisÿslechtsÿverzekerdÿindienÿsporenÿvanÿblikseminslagÿinÿofÿaanÿhetÿ
objectÿwaarinÿdezeÿzakenÿaanwezigÿzijn,ÿwordenÿaangetroffen.
3.5ÿOverspanning/inductieÿ
Doorÿbliksemontladingÿandersÿdanÿbegrepenÿonderÿartikelÿblikseminslag.
3.6ÿStormÿ
Perÿgebeurtenisÿgeldtÿeenÿeigenÿrisicoÿvanÿ2ÿo/ooÿvanÿhetÿverzekerdÿbedrag metÿeenÿminimumÿadÿ
ÿ450,- enÿeenÿmaximumÿvanÿÿ1250,-.ÿAlsÿdeÿwindsnelheidÿzichÿafwisselendÿbovenÿenÿonderÿdeÿ14ÿ
meterÿperÿsecondeÿbeweegt,ÿwordtÿvoorÿdeÿvaststellingÿvanÿhetÿaantalÿmalenÿdatÿhetÿeigenÿrisicoÿvan
toepassingÿis,ÿdeÿperiodeÿvanafÿhetÿmomentÿdatÿdeÿwindsnelheidÿvoorÿhetÿeerstÿ14ÿmeterÿperÿseconde
isÿtotÿhetÿbeginÿvanÿeenÿperiodeÿvanÿtenÿminsteÿ24ÿachtereenvolgendeÿurenÿwaarbinnenÿdeÿ
windsnelheidÿ10ÿmeterÿperÿsecondeÿofÿminderÿisÿgeweest,ÿalsÿéénÿgebeurtenisÿbeschouwd.
3.7ÿLuchtdrukÿ
Alsÿgevolgÿvanÿstartendeÿen/ofÿproefdraaiendeÿlucht- ofÿruimtevaartuigenÿofÿhetÿdoorbrekenÿvanÿdeÿ
geluidsbarrière.

vbbÿverzekeringsvoorwaardenÿvzp

-4 -

01-07-2013

3.8ÿWater,ÿstoom,ÿneerslag,ÿblusmiddel
Waterÿofÿstoomÿalsÿgevolgÿvanÿbreuk,ÿvorst,ÿverstoppingÿofÿplotselingÿoptredendÿdefectÿonvoorzienÿ
gestroomdÿuit:
a.ÿbinnenÿenÿbuitenÿhetÿgebouwÿgelegenÿaan- enÿafvoerleidingen;
b.ÿopÿdieÿaan- enÿafvoerleidingenÿaangeslotenÿinstallatiesÿenÿtoestellen;ÿ
c.ÿeenÿverwarmingsinstallatie;
Bijÿwaterschadeÿinÿgeval vanÿbreuk,ÿverstopping,ÿhetÿspringenÿdoorÿvorstÿofÿeenÿanderÿplotselingÿ
optredendÿdefectÿaanÿeenÿleidingÿinÿhetÿgebouwÿvergoedenÿwijÿuÿtevensÿdeÿkostenÿvan:
- opsporenÿvanÿbreukÿenÿdefect;
- daarvoorÿnoodzakelijkÿbreek- enÿherstelwerkÿaanÿmuren,ÿvloerenÿenÿandereÿonderdelenÿvanÿhetÿ
gebouw;
- hetÿherstelÿvanÿdeÿdefecteÿleidingen.
Alleenÿinÿhetÿgevalÿvanÿspringenÿvanÿleidingenÿdoorÿvorstÿzijnÿeveneensÿgedektÿdeÿkostenÿvanÿherstelÿ
vanÿdeÿinstallatiesÿenÿtoestellenÿzelf.ÿSchadeÿaanÿdeÿsprinklerinstallatieÿisÿuitsluitendÿgedektÿindienÿdeÿ
installatieÿisÿvoorzienÿvanÿeenÿgeldigÿcertificaat,ÿafgegevenÿdoorÿeenÿdaarvoorÿgecertificeerdÿbedrijf.
Indienÿbovengenoemdeÿkostenÿvoorÿeenÿverzekerdeÿinÿdeÿhoedanigheidÿvanÿhuurderÿvoorÿzijnÿ
rekeningÿkomenÿwordenÿdezeÿkostenÿalleenÿvergoedÿalsÿzijÿnietÿgedektÿzijnÿdoorÿeenÿandereÿ
verzekering.
Uitgeslotenÿisÿschadeÿdoorÿwaterÿofÿstoomÿalsÿgevolgÿvan:
- terugstromenÿvanÿrioolwaterÿ
- vocht- enÿwaterdoorlatingÿvanÿmuren,ÿvloerenÿofÿkelders
- constructiefouten
3.9ÿRegen,ÿsneeuw,ÿhagelÿofÿsmeltwaterÿ(neerslag)
Neerslagÿonvoorzienÿbinnengedrongen.
Onderÿschadeÿdoorÿneerslagÿwordtÿnietÿverstaan:
- schadeÿdoorÿneerslagÿofÿwaterÿhetÿgebouwÿbinnengedrongenÿviaÿopenstaandeÿramen,ÿdeuren,ÿluikenÿ
ofÿdergelijkeÿopeningen
- schadeÿdoorÿriool- of grondwater
- schadeÿdoorÿvochtdoorlatingÿ(doorslaan)ÿvanÿmuren
3.10ÿSneeuwdrukÿenÿwateraccumulatie
Sneeuwbelastingÿenÿwateraccumulatieÿopÿdakenÿenÿtegenÿmuren.ÿSneeuwdrukÿenÿwateraccumulatie
alsÿgevolgÿvanÿconstructiefoutenÿisÿuitgesloten.
3.11ÿDiefstal
Diefstalÿvanÿtotÿhetÿverzekerdeÿgebouwÿbehorendeÿmaterialen,ÿalsmedeÿdeÿbeschadigingÿvanÿdatÿ
gebouwÿalsÿgevolgÿdaarvanÿenÿdeÿdaaruitÿvoortvloeiendeÿbedrijfsschade,ÿditÿlaatsteÿongeachtÿofÿhetÿ
gebouwÿverzekerdÿis.
3.12ÿInbraak
Inbraak,ÿdiefstalÿofÿpogingÿertoe,ÿwaarbijÿdeÿdaderÿhetÿgebouw,ÿwaarinÿzichÿdeÿverzekerdeÿ
gevaarsobjectenÿbevinden,ÿisÿbinnengedrongenÿofÿgetrachtÿheeftÿbinnenÿteÿdringen,ÿdoorÿmiddelÿvanÿ
braakÿvanÿbuitenafÿaanÿbedoeldÿgebouwÿofÿeenÿdaarmeeÿbinnenshuisÿgemeenschapÿhebbendÿ
gebouw,ÿalsmedeÿdeÿdaaruitÿvoortvloeiendeÿbedrijfsschade,ÿditÿlaatsteÿongeachtÿofÿdeÿ
gevaarsobjectenÿzijnÿverzekerd.
3.13ÿVandalisme
Nadatÿdeÿdaderÿhetÿgebouwÿwederrechtelijkÿisÿbinnengedrongen.
Dezeÿdekkingÿgeldtÿnietÿvoorÿgebouwenÿofÿgedeeltenÿdaarvanÿdieÿbuitenÿgebruikÿzijnÿgesteld.
3.14ÿAfpersingÿen/ofÿberoving
Mitsÿinÿcombinatieÿmetÿfysiekÿgeweldÿofÿfysiekeÿbedreiging.
3.15ÿGlasbreuk
Breukÿvanÿwinkel- of etalageruitenÿvanÿhetÿgebouw,ÿalsmedeÿhetÿbrekenÿvanÿglasÿen/ofÿspiegelsÿvanÿ
deÿinÿhetÿgebouwÿaanwezigeÿvitrinesÿenÿeilandetalages,ÿmetÿuitsluitingÿvanÿschadeÿaanÿhetÿglasÿzelf.
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3.16ÿAanrijdingÿenÿaanvaringÿ
Aanrijdingÿenÿaanvaringÿvanÿdeÿopstalÿalsmedeÿschadeÿdoorÿafgevallenÿofÿuitgevloeideÿlading.
3.17ÿOlieÿenÿandereÿvloeistoffen
Gestroomdÿofÿgelektÿuitÿvastÿopgesteldeÿverwarmings- ofÿkookinstallatiesÿofÿdeÿdaarbijÿbehorendeÿ
leidingenÿenÿtanksÿalsÿgevolgÿvanÿbreuk,ÿverstoppingÿofÿeenÿanderÿplotselingÿoptredendÿdefect.
3.18ÿRookÿenÿroet
Plotselingÿuitgestotenÿdoorÿeenÿopÿeenÿafvoerkanaalÿaangeslotenÿverwarmings- ofÿkookinstallatie.
3.19ÿKoelschade
Schadeÿaanÿvoorraadzakenÿalsÿgevolgÿvanÿhetÿfalenÿvanÿdeÿkoelinstallatieÿalsÿrechtstreeksÿgevolgÿvanÿ
eenÿplotselingeÿenÿonvoorzieneÿmateriëleÿbeschadigingÿongeachtÿdoorÿwelkeÿoorzaakÿontstaanÿaanÿdeÿ
koelinstallatieÿwaaronderÿbegrepenÿdaartoeÿbehorendeÿreservoirs,ÿleidingenÿenÿandereÿonderdelen,ÿ
wordtÿvergoedÿtotÿmaximaalÿÿ1500,- perÿgebeurtenis.
3.20ÿHetÿomvallenÿvanÿkranen,ÿhoogwerkers,ÿheistellingen,ÿwindmolens,ÿantennes,ÿbomen,ÿ-vlaggen-,ÿ
licht- enÿzendmasten,ÿen/ofÿhetÿlosrakenÿvanÿdelenÿdaarvan
3.21ÿPlunderingen,ÿrellenÿenÿrelletjes
Eveneensÿwordtÿdeÿschadeÿvergoedÿwelkeÿisÿveroorzaaktÿdoorÿongeregeldhedenÿbijÿwerkstakingen.
3.22ÿOnbereikbaarheid
Onbereikbaarheidÿvanÿhetÿbedrijfÿvanÿverzekerdeÿwegensÿstraatafzettingÿofÿafzettingÿvanÿdeÿ
toevoerwegÿteÿwaterÿinÿverbandÿmetÿhetÿoptredenÿvanÿeenÿonderÿdezeÿverzekeringÿgedekteÿ
gebeurtenisÿoverkomenÿaanÿnaburigeÿzaken,ÿechterÿuitsluitendÿgedurendeÿdeÿperiodeÿdatÿhetÿbedrijfÿ
vanÿverzekerdeÿhierdoorÿonbereikbaarÿis.
3.23ÿWegvallenÿvanÿdeÿwatervoorzieningÿen/ofÿstroomlevering
Hetÿwegvallenÿvanÿdeÿwatervoorzieningÿen/ofÿelektrischeÿstroomlevering,ÿdirectÿenÿuitsluitendÿ
veroorzaaktÿdoorÿbeschadigingÿofÿvernietigingÿvan:
- hetÿwaterleidingbedrijfÿen/ofÿpompstationsÿen/ofÿtussenstations;
- deÿstroomleverendeÿcentraleÿen/of onderstationsÿen/ofÿschakelstationsÿen/ofÿtransformeerhuizen,ÿalsÿ
gevolgÿvanÿeenÿdoorÿdezeÿverzekeringÿgedekteÿgebeurtenis,ÿmitsÿzowelÿditÿwegvallenÿvanÿdeÿ
watervoorzieningÿen/ofÿstroomleveringÿalsmedeÿdeÿrechtstreeksÿdaaruitÿvoortvloeiendeÿbedrijfsstilstandÿ
ofÿ-stoornisÿvanÿverzekerdeÿlangerÿdanÿ6ÿuurÿduurt.
Onderÿhetÿwegvallenÿvanÿdeÿwatervoorzieningÿen/ofÿelektrischeÿstroomleveringÿwordtÿnietÿverstaanÿdeÿ
bedrijfsschadeÿwelkeÿwordtÿgeledenÿdoorÿhetÿwegvallenÿvanÿdeÿwatervoorzieningÿen/ofÿelektrischeÿ
stroomleveringÿalsÿgevolgÿvanÿschadeÿ- vanÿwelkeÿaardÿookÿ- aanÿbuizen,ÿpijpen,ÿleidingen,ÿ
hoogspanningsmastenÿmetÿalleÿaan- enÿtoebehoren,ÿkabelsÿe.d.,ÿzichÿbevindendeÿtussenÿéénÿofÿmeerÿ
vanÿdeÿhiervoorÿbedoeldeÿbedrijvenÿen/ofÿhetÿbedrijfÿvanÿverzekerde.

Artikelÿ4ÿDekkingÿnabijÿhetÿgebouwÿenÿelders
Dezeÿverzekeringÿdektÿtevensÿzaak- respectievelijkÿbedrijfsschadeÿveroorzaaktÿdoorÿeenÿverzekerdÿ
gevaar/gebeurtenisÿvoorÿzoverÿdeÿverzekerdeÿbedrijfsuitrusting/inventarisÿen/ofÿgoederenÿzichÿ
bevinden:
4.1 aanÿdeÿbuitenkantÿvanÿdeÿopstalÿenÿopÿhetÿterreinÿdaarvanÿ(alÿofÿnietÿonderÿafdaken)ÿofÿinÿ
automaten,ÿvitrinesÿenÿeilandetalagesÿveroorzaaktÿdoorÿeenÿvanÿdeÿeerderÿgenoemdeÿgedekteÿ
gebeurtenissenÿmetÿuitzonderingÿvanÿstorm,ÿdiefstal,ÿvandalisme,ÿneerslag,ÿplunderingen,ÿrellenÿenÿ
relletjesÿenÿkoelschade.ÿStormschadeÿaanÿantennes,ÿzonweringen,ÿlichtreclames,ÿuithangbordenÿe.d.ÿ
wordtÿwelÿvergoedÿopÿbasisÿvanÿvervangingswaarde.ÿBijÿantennesÿgeldtÿeenÿmaximumÿvergoedingÿvan
ÿ1250,- perÿgebeurtenis.ÿSchadeÿaanÿlichtreclamesÿdoorÿbrandÿofÿontploffingÿkomtÿuitsluitendÿvoorÿ
vergoedingÿinÿaanmerkingÿindienÿdeÿbrandÿofÿontploffingÿbuitenÿdeÿlichtreclameÿisÿontstaan.
4.2ÿeldersÿbinnenÿNederlandÿinÿonroerendeÿzakenÿdoorÿalleÿinÿhetÿartikelÿgedekteÿgebeurtenissen
genoemdeÿevenementen.ÿDeÿschadevergoedingÿbedraagtÿmaximaalÿ10%ÿvanÿhetÿverzekerdÿbedrag
met alsÿmaximumÿÿ100.000,- perÿgebeurtenis.
4.3ÿeldersÿbinnenÿNederlandÿbuitenÿonroerendeÿzakenÿuitsluitendÿveroorzaaktÿdoorÿbrand,ÿ
blikseminslag,ÿontploffing,ÿlucht- enÿruimtevaartuigen,ÿgewelddadigeÿberovingÿenÿafpersing.
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Deÿschadevergoedingÿbedraagtÿmaximaalÿ10%ÿvan hetÿverzekerdÿbedragÿmet alsÿmaximumÿ
ÿ100.000,- perÿgebeurtenis.

Artikelÿ5ÿVergoedingenÿbovenÿhetÿverzekerdÿbedrag
Indienÿnietÿofÿnietÿvoldoendeÿeldersÿverzekerdÿgeeftÿdezeÿverzekeringÿbijÿeenÿschadeÿdoorÿeenÿgedektÿ
gevaar/gebeurtenisÿenÿbovenÿhetÿverzekerdÿbedragÿtotÿmaximaalÿhetÿhiernaÿgenoemdeÿbedragÿofÿ
percentageÿrechtÿopÿvergoedingÿvan:
5.1ÿBereddingskosten
totÿmaximaalÿ50%ÿbovenÿhetÿverzekerdÿbedragÿvoorÿhetÿrisicoadresÿwaarÿhetÿevenementÿzichÿ
voordoet.
5.2ÿOpruimingskosten
totÿmaximaalÿ10%ÿvanÿhetÿverzekerdÿbedragÿperÿhetÿopÿhetÿpolisbladÿvermeldeÿrisicoadresÿtotÿ
maximaalÿÿ500.000,-.
5.3ÿDeÿkostenÿvanÿvervoerÿenÿopslagÿvanÿdeÿverzekerdeÿgevaarsobjecten
alsÿgevolgÿvanÿhetÿtijdelijkÿnietÿbeschikbaarÿzijnÿvanÿdeÿgebouwenÿtotÿmaximaalÿ10%ÿvanÿhetÿverzekerdÿ
bedragÿenÿmetÿalsÿmaximumÿÿ5000,- perÿgebeurtenis.
5.4ÿSchade aanÿdoorÿverzekerdeÿgehuurdeÿgebouwen
totÿmaximaalÿ10%ÿvanÿhetÿverzekerdÿbedragÿperÿopÿhetÿpolisbladÿvermelde risicoadres indienÿenÿvoorÿ
zoverÿdezeÿschadeÿtenÿlasteÿvanÿverzekerdeÿkomt.ÿVergoedÿwordenÿnavolgendeÿkosten:
- herstelÿofÿvervangingÿvanÿbehang, witwerk,ÿschilderwerk,ÿbetimmeringenÿenÿverbeteringenÿvanÿdeÿ
opstalÿalsÿgevolgÿvanÿeenÿinÿhetÿartikelÿgedekteÿgevaren/gebeurtenissen genoemdeÿgebeurtenis
- herstelÿofÿvervangingÿvanÿdoorÿopenbareÿnutsbedrijvenÿaangebrachteÿvoorzieningenÿalsÿgevolgÿvanÿ
eenÿinÿhetÿartikelÿgedekteÿgevaren/gebeurtenissen genoemdeÿgebeurtenis
- herstelÿvanÿschadeÿaanÿhetÿgebouwÿalsÿgevolgÿvanÿinbraakÿofÿpogingÿdaartoe.
5.5ÿHuurderving
indienÿenÿvoorÿzoverÿditÿgeenÿonderdeelÿisÿvanÿdeÿbedrijfsschadeverzekering,ÿoverÿtenÿhoogsteÿ52ÿ
wekenÿalsÿgevolgÿvanÿhetÿgeheelÿofÿgedeeltelijkÿonbruikbaarÿwordenÿvanÿhetÿgebouwÿdoorÿeenÿ
gedekteÿgebeurtenis.
Indienÿverzekerdeÿzelfÿdeÿgebruikerÿisÿwordtÿvergoedÿopÿbasisÿvanÿdeÿhuurwaarde.ÿIndienÿnietÿtotÿ
herbouwÿofÿherstelÿwordtÿovergegaanÿvindtÿeenÿvergoedingÿplaatsÿtotÿtenÿhoogsteÿ10ÿweken.ÿ
Deÿmaximaleÿvergoedingÿbedraagtÿ10%ÿvan hetÿverzekerdÿbedragÿper hetÿopÿhetÿpolisbladÿvermeldeÿ
risicoadres.
5.6ÿKostenÿdieÿverzekerdeÿkrachtensÿwettelijkÿvoorschriftÿofÿopÿlastÿvanÿdeÿoverheidÿmoetÿmaken
totÿmaximaalÿÿ25.000,- perÿgebeurtenis.
5.7ÿTuinaanlegÿenÿbestrating
indienÿhetÿgebouwÿisÿverzekerdÿschadeÿaanÿtuinaanleg,ÿbestratingÿenÿbeplantingÿindienÿenÿvoorÿzoverÿ
dezeÿschadeÿtenÿlasteÿvanÿverzekerdeÿkomtÿenÿdezeÿkostenÿnietÿonderÿeenÿandereÿpolis zijnÿverzekerdÿ
naÿbeschadigingÿdoorÿbrandÿenÿbrandblussing,ÿontploffing,ÿblikseminslag,ÿaanrijdingÿenÿaanvaringÿofÿ
neervallenÿvanÿluchtvaartuigen.ÿMeeverzekerdÿisÿschadeÿveroorzaaktÿdoorÿvernielingenÿwegensÿhetÿinÿ
deÿtuinÿneerkomenÿvanÿvoorwerpenÿdieÿdoorÿstormÿvanÿbuitenÿdeÿtuinÿwordenÿmeegevoerd.ÿIndienÿopÿ
hetÿpolisbladÿinventaris isÿverzekerdÿenÿverzekerdeÿhuurderÿvanÿhetÿpandÿisÿzijnÿdezeÿkostenÿtevensÿ
gedektÿindienÿuitÿhetÿhuurcontractÿblijktÿdatÿdezeÿkostenÿvoorÿrekeningÿvanÿverzekerdeÿkomen.ÿDeÿ
maximaleÿvergoedingÿbedraagtÿ10%ÿvanÿhetÿverzekerdÿbedrag metÿeenÿmaximumÿvanÿÿ5000,-.
5.8ÿIndienÿinventaris/goederenÿzijnÿmeeverzekerd:
5.8.1ÿGeldÿenÿgeldswaardigÿpapierÿ(waaronderÿbegrepenÿcheques,ÿbetaalpassen,ÿchipkaartenÿe.d.)
voorÿzoverÿeigendomÿvanÿverzekerdeÿenÿzichÿbevindendeÿinÿdeÿopÿhetÿpolisbladÿvermeldeÿgebouwen.ÿ
Buitenÿdieÿgebouwenÿzijnÿdezeÿzakenÿalleenÿverzekerdÿtegenÿafpersingÿenÿberoving.ÿDeÿmaximumÿ
vergoedingÿbedraagtÿÿ1250,-.
5.8.2ÿFinancieelÿnadeelÿdoorÿhetÿalsÿbetalingÿvanÿgeleverdeÿgoederenÿen/ofÿdienstenÿinÿontvangstÿ
nemenÿvanÿvalsÿgeld,ÿvalsÿgeldswaardigÿpapier,ÿdanÿwelÿbetalingÿdoorÿmiddelÿvanÿontvreemdeÿofÿ
vervalsteÿbetaalpassen,ÿchipkaartenÿenÿdergelijke.ÿ
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Dezeÿdekkingÿgeldtÿuitsluitendÿvoorÿzoverÿhetÿfinancieelÿnadeelÿnietÿdoorÿeenÿfinanciëleÿinstellingÿwordtÿ
vergoed.ÿDeÿmaximum vergoedingÿbedraagtÿÿ1250,-.
5.9ÿUitvalÿofÿstagneringÿvanÿdeÿleveringÿdoorÿtoeleveringsbedrijven
doorÿeenÿmateriëleÿschadeÿaanÿdeÿonroerendeÿzakenÿvanÿdezeÿbedrijvenÿdoorÿeenÿdoorÿdezeÿpolisÿ
gedektÿevenement.ÿDeÿmaximumvergoedingÿbedraagtÿ10%ÿvanÿhet verzekerdÿbedragÿtot ÿ11.500,-.

Artikelÿ6ÿExtraÿkostenÿ(bedrijfsschade)
6.1ÿDeÿextraÿkostenÿwordenÿvergoedÿtotÿmaximaalÿhetÿbedragÿvanÿdeÿverminderingÿvanÿdeÿ
bedrijfsschadeÿdatÿbinnenÿdeÿschadevergoedingstermijnÿmetÿdeÿextraÿkostenÿisÿbereikt.
6.2ÿDeÿextraÿkostenÿwordenÿmitsÿmetÿtoestemmingÿvanÿverzekeraarÿgemaakt,ÿvolledigÿvergoed,ÿzo
nodigÿbovenÿverzekerdÿbedrag.

Artikelÿ7ÿUitsluitingenÿenÿbeperkingen
7.1ÿMolest
Vanÿdeÿverzekeringÿisÿuitgeslotenÿschadeÿontstaan,ÿbevorderdÿofÿverergerdÿhetzijÿdirectÿofÿindirectÿ
door:
7.1.1ÿeenÿgewapendÿconflict,ÿhierÿwordtÿonderÿverstaanÿelkÿgeval waarinÿstatenÿofÿandereÿ
georganiseerdeÿpartijenÿelkaar,ÿofÿalthansÿdeÿeenÿdeÿander,ÿgebruikÿmakendÿvanÿmilitaireÿ
machtsmiddelenÿbestrijden.ÿOnderÿgewapendÿconflictÿwordtÿmedeÿverstaanÿhetÿgewapendeÿ
optredenÿvanÿeenÿVredesmachtÿderÿVerenigdeÿNaties;
7.1.2ÿburgeroorlog,ÿhierÿwordtÿonderÿverstaanÿeenÿminÿofÿmeerÿgeorganiseerdeÿgewelddadigeÿstrijdÿ
tussenÿinwonersÿvanÿeenÿzelfdeÿstaatÿwaarbijÿeenÿbelangrijkÿdeelÿvanÿdeÿinwonersÿvanÿdieÿstaatÿ
betrokkenÿis;
7.1.3ÿopstand,ÿhierÿwordtÿonderÿverstaanÿeenÿgeorganiseerdÿgewelddadigÿverzetÿbinnenÿeenÿstaatÿ
gerichtÿtegenÿhetÿopenbaarÿgezag;
7.1.4ÿbinnenlandseÿonlusten,ÿhierÿwordtÿonderÿverstaanÿminÿofÿmeerÿgeorganiseerdeÿgewelddadigeÿ
handelingenÿdieÿzichÿbinnenÿeenÿstaatÿopÿverschillendeÿplaatsenÿvoordoen;
7.1.5ÿoproer,ÿhierÿwordtÿonderÿverstaanÿeenÿminÿofÿmeerÿgeorganiseerdeÿplaatselijkeÿgewelddadigeÿ
beweging,ÿgerichtÿtegenÿhetÿopenbaarÿgezag;
7.1.6ÿmuiterij,ÿhierÿwordtÿonderÿverstaanÿeenÿminÿofÿmeerÿgeorganiseerdeÿgewelddadigeÿbewegingÿ
vanÿledenÿvanÿenigeÿgewapendeÿmacht,ÿgerichtÿtegenÿhetÿgezagÿwaaronderÿzijÿgesteldÿzijn.
7.2ÿAtoomkernreactie
Vanÿdeÿverzekeringÿisÿuitgeslotenÿzaak- respectievelijkÿbedrijfsschadeÿveroorzaaktÿdoor, optredendeÿ
bijÿofÿvoortvloeiendeÿuitÿatoomkernreactie,ÿonverschilligÿhoeÿdeÿreactieÿisÿontstaan.ÿOnderÿ
atoomkernreactieÿwordtÿverstaanÿiedereÿkernreactieÿwaarbijÿenergieÿvrijkomtÿzoalsÿkernfusie,ÿ
kernsplijting,ÿkunstmatigeÿenÿnatuurlijkeÿradioactiviteit.
Deÿuitsluitingÿterzakeÿvanÿatoomkernreactiesÿgeldtÿnietÿmetÿbetrekkingÿtotÿradioactieveÿnuclidenÿdieÿ
zichÿbuitenÿeenÿkerninstallatieÿbevindenÿenÿgebruiktÿwordenÿofÿbestemdÿzijnÿomÿgebruiktÿteÿwordenÿ
voorÿindustriële,ÿcommerciële,ÿlandbouwkundige,ÿmedischeÿofÿwetenschappelijkeÿdoeleinden,ÿmetÿdienÿ
verstandeÿdatÿdeÿbenodigdeÿvergunning(en)ÿvoorÿvervaardiging,ÿgebruik,ÿopslagÿenÿhetÿzichÿontdoenÿ
vanÿradioactieveÿstoffenÿdoorÿdeÿoverheidÿmoet(en)ÿzijnÿafgegeven.ÿVoorÿzoverÿkrachtensÿdeÿwetÿeenÿ
derdeÿvoorÿdeÿgeledenÿschadeÿaansprakelijkÿis,ÿblijftÿdeÿuitsluitingÿvanÿkracht.
Onderÿwet wordtÿverstaanÿdeÿWetÿAansprakelijkheidÿKernongevallenÿ(Staatsbladÿ1979-225),ÿzijndeÿ
deÿbijzondereÿwettelijkeÿregelingÿvanÿdeÿaansprakelijkheidÿopÿhetÿgebiedÿvanÿdeÿkernenergie.
Onderÿkerninstallatie wordtÿverstaanÿeenÿkerninstallatieÿinÿdeÿzinÿvanÿdeÿbedoeldeÿwet.
7.3ÿAardbeving,ÿvulkanischeÿuitbarsting
Vanÿdeÿverzekeringÿisÿuitgeslotenÿzaak- respectievelijkÿbedrijfsschadeÿveroorzaaktÿdoorÿaardbevingÿofÿ
vulkanischeÿuitbarsting.ÿBijÿschadenÿdieÿontstaanÿhetzijÿgedurendeÿdeÿtijdÿwaarinÿhetzijÿgedurendeÿ24ÿ
uurÿnadatÿzichÿinÿofÿnabijÿdeÿgevaarsobjectenÿdeÿgevolgenÿvanÿaardbevingÿofÿvulkanischeÿuitbarstingÿ
hebbenÿgeopenbaard,ÿdientÿverzekerdeÿteÿbewijzen,ÿdatÿdeÿschadeÿnietÿaanÿdieÿverschijnselenÿisÿtoeÿ
teÿschrijven.
7.4ÿOverstroming
Vanÿdeÿverzekeringÿisÿuitgeslotenÿzaak- respectievelijkÿbedrijfsschadeÿveroorzaaktÿdoorÿoverstromingÿ
tenÿgevolgeÿvanÿhetÿbezwijkenÿofÿoverlopenÿvanÿdijken,ÿkaden,ÿsluizen,ÿoeversÿofÿandereÿ
waterkeringenÿongeachtÿofÿdezeÿoverstromingÿwerdÿveroorzaaktÿdoorÿstorm.
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Dezeÿuitsluitingÿgeldtÿnietÿvoorÿbrandÿofÿontploffingÿveroorzaaktÿdoorÿoverstroming.
7.5ÿOnbewerkteÿedeleÿmetalen,ÿongezetteÿedelstenen,ÿgeldÿenÿgeldswaardigÿpapier
Vanÿdeÿverzekeringÿisÿuitgeslotenÿschadeÿaanÿofÿverliesÿvanÿonbewerkteÿedeleÿmetalen,ÿongezetteÿ
edelgesteenten,ÿgeldÿenÿgeldswaardigÿpapier,ÿbehoudensÿhetÿbepaaldeÿinÿhetÿartikelÿvergoedingenÿ
bovenÿhetÿverzekerdÿbedrag.
7.6ÿBedrijfsschadeÿzonderÿrelatieÿmetÿdeÿgebeurtenis
Vanÿdeÿverzekeringÿisÿuitgeslotenÿbedrijfsschadeÿdieÿookÿontstaanÿzouÿzijnÿalsÿdeÿschadeÿaanÿofÿhetÿ
verliesÿvanÿhetÿgevaarsobjectÿdoorÿeenÿgedektÿgevaar/gebeurtenisÿnietÿzouÿhebbenÿplaatsgevonden.
7.7ÿBoeten
Vanÿdeÿverzekeringÿisÿuitgeslotenÿbedrijfsschadeÿalsÿgevolgÿvanÿboetenÿtenÿgevolgeÿvanÿ
contractbreuk,ÿvertraagdeÿuitvoeringÿvanÿopdrachtenÿofÿhetÿnietÿuitvoerenÿvanÿopdrachten.
7.8ÿAfschrijvingÿvanÿdebiteuren
Vanÿdeÿverzekeringÿisÿuitgeslotenÿbedrijfsschadeÿalsÿgevolgÿvanÿafschrijvingÿvanÿdebiteuren.
7.9ÿSlechteÿonderhoudstoestand/Sneeuwdruk
Vanÿdeÿverzekeringÿisÿuitgeslotenÿschadeÿdieÿvoortvloeitÿofÿwordtÿverergerdÿdoorÿeenÿslechteÿ
onderhoudstoestandÿvanÿhetÿgebouw.ÿBijÿschadeÿdoorÿsneeuwdrukÿisÿtevensÿvanÿdezeÿverzekeringÿ
schadeÿuitgesloten dieÿvoortvloeitÿuitÿofÿwordtÿverergerdÿdoorÿconstructiefouten.
7.10ÿWaterschadeÿinÿkeldersÿenÿsouterrains
Vanÿdezeÿverzekeringÿisÿuitgeslotenÿschadeÿdoorÿwaterÿaanÿinventarisÿen/ofÿvoorraadzakenÿinÿkeldersÿ
enÿsouterrainsÿdieÿnietÿdoorÿmiddelÿvanÿstellingen,ÿpalletsÿe.d.ÿtenÿminsteÿ15ÿcm.ÿbovenÿdeÿvloerÿzijnÿ
geplaatst.
7.11 Handels- en/ofÿeconomischeÿsancties
1. ÿ Deÿmaatschappijÿverleentÿgeenÿuitkeringÿvoorÿschadeÿaanÿen/ofÿverliesÿvanÿzakenÿwaarinÿopÿgrondÿ
vanÿnationaleÿofÿinternationaleÿregelgevingÿnietÿmagÿwordenÿgehandeld.ÿ
2. ÿVanÿdeÿverzekeringÿzijnÿuitgeslotenÿdeÿ(financiële)ÿbelangenÿvanÿpersonen,ÿondernemingen,ÿ
overhedenÿenÿandereÿentiteitenÿvoorÿwieÿgeldtÿdatÿhetÿverzekeraarsÿopÿgrondÿvanÿnationaleÿofÿ
internationaleÿregelgevingÿnietÿisÿtoegestaanÿdieÿbelangenÿteÿverzekeren.
7.12 Terrorismebeperking
DeÿverzekeraarÿheeftÿzichÿvoorÿhetÿterrorismerisicoÿherverzekerdÿbijÿdeÿNederlandseÿ
HerverzekeringsmaatschappijÿvoorÿTerrorismeschadenÿNVÿ(NHT).
Beperkteÿschadevergoeding
Bijÿschadeÿalsÿgevolgÿvanÿgebeurtenissenÿdieÿ(directÿofÿindirect)ÿverbandÿhoudenÿmet:
- terrorismeÿofÿpreventieveÿmaatregelen;ÿ
- handelingenÿofÿgedragingenÿterÿvoorbereidingÿvanÿterrorismeÿofÿpreventieveÿmaatregelen;
geldtÿdatÿdeÿschadevergoedingÿkanÿwordenÿbeperktÿtotÿhetÿbedragÿvanÿdeÿuitkeringÿdieÿdeÿverzekeraar
ontvangtÿvanÿdeÿNederlandseÿHerverzekeringsmaatschappijÿvoorÿTerrorismeschaden
(NHT).ÿHetÿProtocolÿafwikkelingÿclaimsÿbijÿterrorismeschadenÿisÿvanÿtoepassing.ÿDeÿNHTÿbeslistÿofÿer
sprakeÿisÿvanÿeenÿterrorismeschade.ÿOp vergoedingÿkanÿnietÿeerderÿaanspraakÿwordenÿgemaakt
Maximaleÿuitkeringÿperÿlocatie
Alsÿdeÿverzekeringÿbetrekkingÿheeftÿopÿmateriëleÿschadeÿaanÿonroerendeÿzakenÿen/ofÿdeÿinhoud
daarvan,ÿdanÿwelÿopÿgevolgschadeÿvanÿdergelijkeÿschade,ÿgeldtÿdatÿdoorÿdeÿNHTÿperÿ
verzekeringnemerÿperÿverzekerdeÿlocatieÿperÿjaarÿmaximaalÿÿ75.000.000,- zalÿwordenÿuitgekeerd,ÿ
ongeachtÿhetÿaantalÿafgegevenÿpolissen.ÿVoorÿdeÿtoepassingÿhiervanÿgeldtÿdatÿrechtspersonenÿenÿ
vennootschappenÿdieÿzijnÿverbondenÿinÿeenÿgroep,ÿtezamenÿwordenÿaangemerktÿalsÿeen
verzekeringnemer.ÿOnderÿverzekerdeÿlocatieÿwordtÿhierbijÿverstaanÿalleÿopÿhetÿrisicoadresÿaanwezige,
doorÿverzekeringnemerÿverzekerdeÿobjectenÿalsmedeÿdaarbuitenÿgelegenÿobjectenÿopÿminderÿdanÿ50ÿ
meterÿafstandÿvanÿelkaarÿgelegenÿenÿwaarvanÿtenÿminsteÿeenÿopÿhetÿrisicoadresÿisÿgelegen.
Verval vanÿrechtenÿbijÿniet-tijdigeÿmelding
Inÿafwijkingÿvanÿhetgeenÿeldersÿinÿdeÿpolisÿisÿbepaald,ÿvervaltÿelkÿrechtÿopÿschadevergoedingÿof
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uitkeringÿalsÿdeÿmeldingÿvanÿdeÿclaimÿnietÿisÿgedaanÿbinnenÿtweeÿjaarÿnadatÿdeÿNHTÿheeftÿbeslistÿofÿerÿ
sprakeÿisÿvanÿeen terrorismeschade.
DeÿvolledigeÿtekstÿvanÿhetÿProtocolÿafwikkelingÿclaimsÿenÿdeÿtoelichtingÿProtocolÿafwikkelingÿclaimsÿ
staatÿopÿdeÿwebsiteÿwww.terrorismeverzekerd.nlÿofÿkanÿwordenÿopgevraagdÿbijÿdeÿverzekeraarÿofÿdeÿ
verzekeringsadviseur.

Artikelÿ8:ÿBekendheidÿenÿrisicowijziging
8.1ÿDeÿomschrijvingÿvanÿdeÿgevaarsobjecten,ÿrespectievelijkÿvanÿhetÿopÿhetÿpolisbladÿvermeldeÿbedrijf
wordtÿaangemerktÿalsÿafkomstigÿvanÿverzekerde.
8.2ÿVerzekeraarÿisÿbekendÿmetÿdeÿligging,ÿbouwaard,ÿinrichtingÿenÿgebruikÿvanÿdeÿgevaarsobjecten
bijÿaanvangÿvanÿdeÿovereenkomstÿalsmedeÿmetÿdeÿbelendingen.
8.3ÿVerzekerdeÿheeftÿmetÿbetrekkingÿtotÿdeÿverzekerdeÿgevaarsobjectenÿdeÿvrijheidÿtotÿaanbouw,ÿ
verbouwing,ÿvervanging,ÿuitbreiding,ÿafbraak,ÿinterneÿverplaatsingÿenÿandereÿwijzigingenÿoverÿteÿgaanÿ
mitsÿditÿplaatsÿvindtÿbinnenÿdeÿgrenzenÿvanÿdeÿopÿhetÿpolisbladÿvermeldeÿomschrijving.
Verzekeraarÿofÿverzekeringsadviseurÿdientÿvanÿelkeÿveranderingÿdieÿeenÿverzwaringÿvanÿhetÿrisicoÿ
inhoudtÿbinnenÿdertigÿdagenÿopÿdeÿhoogteÿteÿworden gesteld.ÿDezeÿverplichtingÿgeldtÿnietÿindienÿ
verzekerdeÿvanÿdeÿrisicowijzigingÿnietÿopÿdeÿhoogteÿwasÿenÿdatÿookÿredelijkerwijsÿnietÿkonÿzijn.
Onderÿverzwaringÿvanÿhetÿrisicoÿisÿinÿelkÿgevalÿbegrepen:
- eenÿbestemmingswijziging,ÿwijzigingÿvanÿdeÿbouwaardÿ(waaronderÿdakbedekking),ÿaan- ofÿverbouw
ofÿgebruik;
- geheelÿofÿgedeeltelijkÿbuitenÿgebruikÿzijnÿvanÿdeÿverzekerdeÿgevaarsobjectenÿvoorÿlangerÿdanÿdrieÿ
maanden;
- geheelÿofÿgedeeltelijkeÿleegstandÿvanÿdeÿverzekerdeÿgevaarsobjectenÿofÿvanÿeenÿzelfstandig aanÿteÿ
merkenÿdeelÿdaarvan;
- gebruikÿvanÿhetÿgebouwÿdoorÿkrakers;
- aanwezigheidÿvanÿillegaleÿwerkzaamhedenÿ(wietkwekerij,ÿlaboratoriumÿetc.).
Gedurendeÿtweeÿmaandenÿnaÿontvangstÿvanÿdezeÿmededelingÿzijnÿverzekeraarsÿinÿdeÿgelegenheidÿomÿ
deÿverzekeringÿmetÿinachtnemingÿvanÿeen opzegtermijnÿvanÿdertigÿdagenÿteÿbeëindigen,ÿdanÿwelÿ
gewijzigdeÿpremieÿen/ofÿvoorwaardenÿteÿbedingen.ÿDeÿherzieneÿpremieÿen/ofÿvoorwaardenÿwordenÿ
metÿingangÿvanÿdeÿdatumÿvanÿdeÿmededelingÿvanÿverzekeraarsÿvanÿkracht.
Inÿhetÿlaatsteÿgevalÿheeftÿverzekerdeÿhetÿrechtÿdeÿverzekeringÿbinnenÿ30ÿdagen,ÿnadatÿdeÿherzieneÿ
premieÿen/ofÿvoorwaardenÿvanÿkrachtÿwerd(en),ÿopÿteÿzeggen.ÿDeÿverzekeringÿeindigtÿdanÿmetÿingangÿ
vanÿdeÿdatumÿvanÿdezeÿmededelingÿvanÿverzekerde.
Alsÿverzekerdeÿverzuimtÿbinnenÿdeÿgesteldeÿtermijnÿmededelingÿteÿdoenÿvanÿdeÿrisicowijziging,ÿhebbenÿ
verzekeraarsÿdeÿmogelijkheidÿomÿdeÿverzekeringÿnietÿofÿopÿandereÿwijzeÿvoortÿteÿzettenÿalsÿzijÿ
aannemelijkÿmakenÿdatÿzijÿditÿgedaanÿzoudenÿhebbenÿindienÿzijÿvanÿdeÿrisicowijzigingÿinÿkennisÿwarenÿ
gesteld.ÿInÿdatÿgevalÿgeldtÿhetÿvolgende:
- indienÿdeÿverzekeringÿnietÿzouÿzijnÿvoortgezet,ÿvervaltÿalleÿrechtÿopÿschadevergoeding;
- indienÿdeÿverzekeringÿalleenÿzouÿzijnÿvoortgezetÿtegenÿgewijzigdeÿpremieÿen/ofÿvoorwaarden,ÿwordtÿ
deÿschadeÿvergoedÿinÿdezelfdeÿverhoudingÿalsÿdeÿpremieÿvanÿvoorÿdeÿrisicowijzigingÿtenÿopzichteÿvanÿ
dezeÿhogereÿpremieÿvoorÿzoverÿerÿonderÿdieÿgewijzigdeÿvoorwaardenÿdekkingÿzouÿzijnÿgeweest.
8.4ÿVerbouwing
Tijdensÿeenÿexterneÿverbouwingÿvanÿhetÿgebouwÿisÿdeÿdekkingÿbeperktÿtotÿdekkingÿvoorÿschadeÿ
veroorzaaktÿdoorÿbrand,ÿblikseminslag,ÿontploffing,ÿlucht- enÿruimtevaartuigen.ÿIndienÿaannemelijkÿ
wordtÿgemaaktÿdoorÿverzekerdeÿdatÿdeÿschadeÿnietÿisÿveroorzaaktÿdoorÿofÿverbandÿhoudtÿmetÿdeÿ
externeÿverbouwingÿwordtÿookÿdeÿschadeÿalsÿgevolgÿvanÿandereÿverzekerdeÿgebeurtenissenÿvergoed.

Artikelÿ9ÿVoortaxatie
Indienÿuitÿhetÿpolisbladÿblijktÿdat deÿverzekerdeÿgevaarsobjectenÿzijnÿgewaardeerdÿdoorÿ(een)ÿ
deskundige(n),ÿdanÿisÿdezeÿvoortaxatieÿgedurendeÿ3ÿjaarÿgeldig,ÿteÿrekenenÿvanafÿdagtekeningÿvanÿhetÿ
taxatierapport.ÿHetÿtaxatierapportÿwordtÿgeachtÿdeelÿuitÿteÿmakenÿvanÿdeÿovereenkomst.ÿIndienÿ
verzekeraarsÿbewijzenÿdatÿerÿsprakeÿisÿvanÿbedrog,ÿverliestÿdeÿdeskundigentaxatieÿhaarÿgeldigheid.
Indienÿopÿdeÿverzekeringÿvanÿgetaxeerdeÿgebouwenÿdeÿindexclausuleÿvanÿtoepassingÿis,ÿisÿdeÿ
voortaxatieÿgedurendeÿ6ÿjaarÿgeldig,ÿgerekendÿvanafÿdeÿdagtekeningÿvanÿhetÿtaxatierapport.ÿVerhogingÿ
ofÿverlagingÿvanÿhetÿverzekerdeÿbedragÿalsÿgevolgÿvanÿindexeringÿwordtÿgeachtÿopÿdezelfdeÿwijzeÿteÿ
zijnÿgetaxeerd.
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Indienÿnaÿverloopÿvanÿdeÿgenoemdeÿtermijnÿgeenÿnieuwÿtaxatierapportÿisÿuitgebracht,ÿdanÿblijftÿdeÿ
voortaxatieÿgedurendeÿeenÿperiodeÿvanÿ12ÿmaandenÿgeldigÿalsÿpartijentaxatie.ÿDaarnaÿwordtÿhetÿ
verzekerdeÿbedragÿbeschouwdÿalsÿeenÿopgaveÿvanÿverzekerdeÿzelf.
Indienÿuitÿhetÿpolisblad blijktÿdatÿdeÿverzekerdeÿgevaarsobjectenÿzijnÿgewaardeerdÿdoorÿpartijenÿzelfÿ
geldtÿdieÿwaardeÿtotÿhetÿeindeÿvanÿdeÿverzekering.ÿVerzekeraarsÿbehoudenÿevenwelÿhetÿrechtÿomÿteÿ
bewijzenÿdat dieÿwaardeÿopÿhetÿmomentÿvanÿdeÿschadeÿbovenmatigÿwas.
Deÿvoortaxatieÿdoorÿdeskundigenÿen/ofÿdoorÿpartijenÿverliestÿhaarÿgeldigheidÿinÿdeÿvolgendeÿsituaties:
- overgangÿvanÿhetÿzakelijkÿbelangÿenÿdeÿnieuweÿverzekerdeÿgaatÿdeÿgetaxeerdeÿzaakÿvoorÿandereÿ
doeleindenÿgebruiken
- deÿgetaxeerdeÿzaakÿisÿofÿzalÿvoorÿlangerÿdanÿ9ÿmaandenÿbuitenÿgebruikÿzijn
- hetÿgebouwÿstaatÿofÿzalÿvoorÿlangerÿdanÿ3ÿmaandenÿleegÿstaan
- hetÿgebouwÿwordtÿdoorÿkrakersÿgebruikt
- erÿwordtÿnietÿovergegaanÿtotÿherinvesteringÿvanÿdeÿschade-uitkering

Artikelÿ10ÿSchademeldingÿenÿ-vaststelling
10.1ÿVerzekerdeÿdientÿeenÿschadeÿzoÿspoedigÿmogelijkÿteÿmelden.ÿHijÿdientÿverzekeraarÿofÿ
verzekeringsadviseurÿinÿhetÿbezitÿteÿstellenÿvanÿeenÿingevuldÿenÿondertekendÿschadeaangifteformulier
enÿdientÿalleÿschriftelijkeÿstukkenÿenÿandereÿgegevensÿteÿverstrekkenÿdieÿopÿdeÿgebeurtenisÿbetrekkingÿ
hebben.ÿIndienÿdeÿschadeÿisÿveroorzaaktÿdoorÿderdenÿdientÿverzekerdeÿzoÿspoedigÿalsÿredelijkerwijsÿ
mogelijkÿisÿaangifteÿteÿdoenÿbijÿdeÿpolitieÿenÿinÿiederÿopzichtÿmeeÿteÿwerkenÿzodatÿverzekeraarÿdeÿ
schadeÿkanÿverhalen.
10.2ÿIndienÿerÿgeenÿbijzondereÿafsprakenÿzijnÿgemaaktÿwordtÿdoorÿverzekeraarÿeenÿexpertÿbenoemdÿ
omÿdeÿschadeÿvastÿteÿstellen.ÿBijÿverschilÿvanÿmeningÿoverÿdeÿschadeomvangÿheeftÿverzekerdeÿhet
rechtÿzelfÿeenÿexpertÿaanÿteÿstellen.ÿVoorÿaanvangÿvanÿdeÿwerkzaamhedenÿwordtÿeenÿderdeÿexpertÿalsÿ
arbiterÿbenoemdÿdieÿdeÿschadeomvangÿvaststeltÿbinnenÿdeÿgrenzenÿvanÿdeÿvaststellingÿvanÿdeÿschadeÿ
doorÿdeÿeersteÿenÿdeÿtweedeÿexpertÿalsÿdeÿeersteÿtweeÿexpertsÿnietÿtotÿovereenstemmingÿkomen.ÿDeÿ
doorÿdeÿarbiterÿvastgesteldeÿschadeÿisÿbindendÿvoorÿverzekeraarÿenÿverzekerde.
Indienÿdeÿeersteÿtweeÿexpertsÿgeenÿovereenstemmingÿkunnenÿbereikenÿoverÿhetÿbenoemenÿvanÿdeÿ
derdeÿexpertÿbenoemtÿdeÿkantonrechterÿinÿhetÿambtsgebiedÿwaarinÿdeÿschadeÿisÿgevallen,ÿdeÿderdeÿ
expert.
Tenÿaanzienÿvanÿbedrijfsschadeÿwordtÿdeÿschadeÿmedeÿvastgesteldÿopÿbasisÿvanÿdoorÿverzekerdeÿ
verstrekteÿgegevensÿenÿinlichtingen,ÿopÿgrondÿvanÿhetÿverschilÿinÿbrutowinstÿvoorÿenÿnaÿdeÿ
gebeurtenis.ÿAlsÿbrutowinstÿvoorÿdeÿgebeurtenisÿwordtÿdeÿbrutowinstÿinÿdeÿvergelijkbareÿtermijnÿ
voorafgaandÿaanÿdeÿgebeurtenisÿgecorrigeerdÿmetÿinflatiecorrectieÿenÿandereÿfactorenÿaangemerkt,ÿ
tenzijÿerÿuitÿbillijkheidsoverwegingenÿdringendeÿredenenÿzijnÿhiervanÿafÿteÿwijken.ÿVerminderingÿvanÿdeÿ
brutowinstÿdieÿookÿzouÿzijnÿopgetredenÿalsÿdeÿgebeurtenisÿnietÿhadÿplaatsgevondenÿwordtÿnietÿtotÿdeÿ
bedrijfsschadeÿgerekend.
10.3ÿEenÿverzekerdeÿdientÿzijnÿvolledigeÿmedewerkingÿaanÿafhandelingÿvanÿdeÿschadeÿteÿverlenen.ÿ
Verzekerdeÿdientÿzichÿteÿonthoudenÿvanÿhandelingenÿdieÿdeÿbelangenÿvanÿverzekeraarÿkunnenÿ
schaden.
10.4ÿDeÿkostenÿvanÿdeÿschaderegelingÿkomenÿvoorÿrekeningÿvanÿverzekeraarÿzonderÿrekeningÿteÿ
houdenÿmetÿeenÿeventueleÿonderverzekering.ÿDeÿkostenÿvan deÿdoorÿverzekerdeÿbenoemdeÿexpertÿenÿ
deÿdoorÿhemÿgeraadpleegdeÿdeskundigenÿwordenÿvergoedÿtotÿmaximaalÿdeÿkostenÿvanÿdeÿexpertÿvanÿ
verzekeraarÿenÿdeÿdoorÿdezeÿexpertÿgeraadpleegdeÿdeskundigen.
10.5ÿAanÿdeÿmedewerkingÿvanÿverzekeraarÿaanÿdeÿschaderegelingÿkanÿgeenÿrechtÿopÿ
schadevergoedingÿwordenÿontleend.

Artikelÿ11ÿSchadeÿenÿomvangÿvanÿdeÿvergoeding
11.1ÿDeÿverplichtingÿvanÿverzekeraarsÿtotÿschade-uitkeringÿbestaatÿuit:
11.1.1ÿZaakschade
- hetÿverschilÿtussenÿdeÿwaardeÿvanÿdeÿverzekerdeÿzakenÿonmiddellijkÿvoorÿenÿonmiddellijkÿnaÿdeÿ
gebeurtenis,ÿof
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- deÿherstelkostenÿonmiddellijkÿnaÿdeÿgebeurtenisÿvanÿdeÿzakenÿdieÿvoorÿherstelÿvatbaarÿzijn,ÿ
eventueelÿverhoogdÿmetÿeenÿdoorÿdeÿschadeÿveroorzaakteÿenÿdoorÿherstelÿnietÿopgehevenÿ
waardevermindering;ÿ
eenÿenÿanderÿmetÿinÿachtÿnameÿvanÿdeÿvanÿtoepassingÿzijndeÿmaximumÿverzekerdeÿbedragenÿen
eventueleÿeigenÿrisico'sÿenÿconformÿoordeelÿvanÿdeÿexpert.
11.1.2ÿBedrijfsschade
11.1.3ÿVergoedingenÿbovenÿhetÿverzekerdÿbedragÿalsÿhiervoorÿgenoemd
11.1.4ÿDeÿextra kostenÿ(bedrijfsschade)ÿalsÿhiervoorÿgenoemd
11.2ÿBijÿdeÿbepalingÿvanÿdeÿwaardeÿvanÿdeÿverzekerdeÿgevaarsobjectenÿonmiddellijkÿvoorÿdeÿ
gebeurtenisÿwordtÿuitgegaanÿvanÿdeÿwaardegrondslagÿzoalsÿhiernaÿgenoemd.ÿBijÿdeÿvaststellingÿvanÿ
deÿwaardeÿonmiddellijkÿnaÿdeÿgebeurtenisÿzalÿtevensÿmetÿdezeÿwaardegrondslagÿrekeningÿwordenÿ
gehouden.
11.2.1ÿInÿgevalÿvanÿverzekeringÿopÿbasisÿvanÿeenÿgeldigeÿvoortaxatie:ÿhetÿbedragÿvanÿdeÿvoortaxatie.
11.2.2ÿIndienÿerÿgeenÿgeldigeÿvoortaxatieÿis,ÿinÿgevalÿvanÿverzekeringÿvan:
Gebouwen:
11.2.2.1ÿdeÿherbouwwaardeÿindien:
- verzekerdeÿbinnenÿ12ÿmaandenÿnaÿdeÿschadedatumÿmeedeeltÿdatÿtotÿherstelÿrespectievelijk
herbouw,ÿalÿdanÿnietÿopÿdezelfdeÿplaatsÿwordtÿovergegaan.ÿHetÿherstel/deÿherbouwÿmoetÿbinnenÿ24
maandenÿnaÿdeÿschadedatumÿzijnÿaangevangen;
- dezeÿlagerÿisÿdanÿdeÿverkoopwaarde;
- opÿhetÿgebouwÿeenÿherbouwplichtÿrust.
11.2.2.2ÿdeÿverkoopwaardeÿindien:
- hetÿgebouwÿterÿverkoopÿstondÿaangeboden;
- hetÿgebouwÿdoorÿdeÿbevoegdeÿautoriteitenÿonbewoonbaarÿofÿonbruikbaarÿwasÿverklaard;
- hetÿgebouwÿvoorÿlangerÿdanÿ9ÿmaandenÿleegÿstondÿofÿbuitenÿgebruikÿwas;
- hetÿgebouwÿgeheelÿofÿgedeeltelijkÿlangerÿdanÿ3ÿmaandenÿisÿgekraakt;
- verzekerdeÿnietÿbinnenÿ12ÿmaandenÿnaÿdeÿschadedatumÿheeftÿmeegedeeldÿdatÿtotÿherstel
respectievelijkÿherbouwÿwordtÿovergegaan,ÿdanÿwelÿindienÿhetÿherstel/deÿherbouwÿnietÿbinnenÿ24
maandenÿnaÿdeÿschadedatumÿisÿaangevangen.
11.2.2.3ÿdeÿsloopwaardeÿindien:
- verzekerdeÿvoorÿdeÿschadeÿalÿhetÿvoornemenÿhadÿhetÿgebouwÿafÿteÿbreken;
- hetÿgebouwÿbestemdÿwasÿvoor afbraakÿofÿonteigening.
Bedrijfsuitrusting/inventaris:
deÿnieuwwaarde.
Deÿvervangingswaardeÿwordtÿaangehouden:
- indienÿverzekerdeÿreedsÿvoorÿdeÿschadeÿhetÿvoornemenÿhadÿhetÿbedrijfÿteÿbeëindigen;
- indienÿnietÿtotÿvoortzettingÿvanÿhetÿbedrijfÿenÿherinvesteringÿwordtÿovergegaan;
- indienÿvanÿvoortzettingÿvanÿhetÿbedrijfÿen/ofÿherinvesteringÿnietÿbinnenÿ12ÿmaandenÿnaÿde
schadedatumÿaanÿverzekeraarsÿschriftelijkÿmededelingÿwordtÿgedaan;ÿ
- voorÿzakenÿwaarvanÿdeÿvervangingswaardeÿminderÿbedraagtÿdanÿ40%ÿvanÿdeÿnieuwwaarde;ÿ
- voorÿzakenÿdieÿonttrokkenÿzijnÿaanÿhetÿgebruikÿwaarvoorÿzijÿzijnÿbestemd;ÿ
- voorÿmotorrijtuigenÿ(waaronderÿbrom- enÿsnorfietsen),ÿcaravansÿenÿandereÿaanhangwagens,
vaartuigen,ÿalsmedeÿonderdelenÿdaarvan;ÿ
- voorÿkunstvoorwerpen,ÿantiekÿenÿzeldzameÿzaken.ÿ
Goederen:
deÿkostprijsÿofÿdeÿvervangingswaardeÿindienÿditÿeenÿlagerÿbedragÿis.ÿ
Inÿgevalÿvanÿverkochteÿdochÿnietÿgeleverdeÿgoederen,ÿdieÿnogÿvoorÿrekeningÿenÿrisicoÿvanÿverzekerdeÿ
zijn:ÿdeÿverkoopprijs.ÿ
11.3ÿVerbrugging
Indienÿverzekerdeÿgevaarsobjecten,ÿalÿdanÿnietÿmetÿvoortaxatieÿverzekerd,ÿmetÿuitzonderingÿvanÿopÿ
declaratiebasisÿverzekerdeÿgevaarsobjectenÿalsmedeÿverzekerdeÿbedragenÿopÿbedrijfsschade,ÿnietÿ
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meerÿaanwezigÿzijn,ÿwordenÿdeÿvrijvallendeÿbedragenÿaangewendÿvoorÿdeÿvervangendeÿverzekerdeÿ
gevaarsobjecten.ÿHeeftÿgeenÿofÿslechtsÿgedeeltelijkeÿvervangingÿplaatsgehad,ÿdanÿwordenÿdeÿ
vrijvallendeÿbedragenÿinÿdeÿinÿditÿartikelÿbedoeldeÿherberekeningÿbetrokken.ÿ
Deÿpremieÿwordtÿvervolgensÿherberekendÿopÿbasisÿvanÿdeÿwaardenÿonmiddellijkÿvoorÿdeÿgebeurtenisÿ
tegenÿdeÿonderscheidenÿpremievoeten.ÿ
Indienÿnaÿherberekeningÿblijktÿdatÿhetÿtotaalÿvanÿdeÿoorspronkelijkeÿpremiebedragenÿgelijkÿisÿaanÿofÿ
groterÿisÿdanÿhetÿtotaalÿvanÿdeÿherberekendeÿpremiebedragen,ÿwordtÿdeÿevenredigheidsregelÿinÿhetÿ
artikelÿEvenredigheidsbepaling nietÿtoegepastÿenÿvindtÿschadevergoedingÿplaatsÿopÿbasisÿvanÿdeÿ
onmiddellijkÿvoorÿdeÿgebeurtenisÿvastgesteldeÿwaarde.ÿ
Indienÿnaÿherberekeningÿblijkt,ÿdatÿhetÿtotaalÿvanÿdeÿoorspronkelijkeÿpremiebedragenÿkleinerÿisÿdanÿhetÿ
totaalÿvanÿdeÿherberekendeÿpremiebedragen,ÿwordenÿdeÿverzekerdeÿbedragenÿherleidÿinÿdeÿ
verhoudingÿwaarinÿdeÿtekortenÿaanÿverschuldigdeÿpremieÿstaanÿtotÿhetÿtotaleÿoverschotÿaanÿpremie,ÿ
zodanigÿdatÿhetÿtotaalÿvanÿdeÿalsdanÿherberekendeÿpremiebedragenÿgelijkÿisÿaanÿhetÿtotaalÿvanÿdeÿ
oorspronkelijkeÿpremiebedragen,ÿwaarnaÿschadevergoedingÿplaatsvindtÿvolgensÿdeÿ
evenredigheidsregelÿinÿhetÿartikelÿEvenredigheidsbepaling.
Indienÿmeerdereÿlocatiesÿzijnÿverzekerd,ÿdanÿisÿhetÿverbruggenÿvanÿverzekerdeÿbedragenÿvanÿandereÿ
locatiesÿnaarÿdeÿlocatieÿwaarÿzichÿeenÿschadeÿheeftÿvoorgedaanÿ(hierna:ÿschadelocatie)ÿslechtsÿ
toegestaanÿtotÿeenÿeldersÿinÿdeÿpolisÿgenoemdÿmaximumÿvanÿdeÿlaatstÿbijÿverzekeraarsÿbekendeÿ
verzekerdeÿbedragenÿvanÿdeÿschadelocatie.
11.4ÿSchadevergoedingstermijnÿbijÿbedrijfsschade
Deÿschadevergoedingstermijnÿwordtÿbeperktÿtotÿ13ÿwekenÿindien:ÿ
- naÿeenÿgebeurtenisÿdeÿdaardoorÿgetroffenÿbedrijfsactiviteitenÿnietÿwordenÿvoortgezet;ÿ
- binnenÿ13ÿwekenÿnaÿdeÿgebeurtenisÿgeenÿpogingenÿinÿhetÿwerkÿzijnÿgesteldÿomÿdeÿbedrijfsactiviteitenÿ
teÿhervatten.ÿ
Echterÿindienÿverzekerdeÿopÿgrondÿvanÿwettelijkeÿofÿcontractueleÿbepalingenÿverplichtÿisÿtotÿ
doorbetalingÿvanÿbeloningenÿenÿdaarmeeÿverbandÿhoudendeÿsocialeÿlasten,ÿwordtÿhiervoorÿeenÿ
maximaleÿschadevergoedingstermijnÿvanÿ26ÿwekenÿaangehouden,ÿtenzijÿdeÿopÿhetÿpolisbladÿ
genoemdeÿschadevergoedingstermijnÿkorterÿis.
11.5ÿDeÿverplichtingÿvanÿverzekeraarsÿtotÿschadevergoedingÿgeldtÿtotÿtenÿhoogsteÿhetÿverzekerdÿ
bedrag.
Ookÿnaÿtoepassingÿvanÿhetÿverbruggingsartikelÿwordtÿnooitÿmeerÿvergoedÿdanÿhetÿtotaalÿvanÿdeÿ
voorheenÿverzekerdeÿbedragen, vermeerderd metÿdeÿextraÿvergoedingenÿbovenÿhetÿverzekerdÿbedrag.
11.6ÿIndexering
Indienÿhetÿverzekerdÿbedragÿisÿgeïndexeerd wordtÿhetÿverzekerdÿbedragÿen alsÿgevolgÿdaarvanÿdeÿ
premieÿjaarlijksÿperÿpremievervaldatumÿaangepastÿconformÿhetÿlaatstÿvastgesteldeÿindexcijferÿvoorÿ
bouwkosten.ÿIndienÿbijÿschadeÿblijktÿdatÿdeÿbouwkostenÿsinds deÿlaatsteÿindexeringÿzijnÿgestegenÿ
wordtÿvoorÿdeÿschaderegelingÿhetÿverzekerdÿbedragÿverhoogd met hetÿpercentageÿvanÿdezeÿstijgingÿtotÿ
eenÿmaximumÿvanÿ25%ÿvanÿhetÿlaatstÿvastgesteldeÿverzekerd bedrag.
11.7ÿEvenredigheidsbepaling
Inÿgevalÿvanÿzaakschadeÿisÿschadevergoedingÿslechtsÿnaarÿevenredigheidÿverschuldigdÿindienÿhet
verzekerdÿbedragÿlagerÿisÿdanÿdeÿwaardeÿvanÿdeÿverzekerdeÿgevaarsobjectenÿonmiddellijkÿvoorÿdeÿ
gebeurtenis.
Vergoedingenÿalsÿgenoemdÿinÿhetÿartikelÿ"Vergoedingÿbovenÿhetÿverzekerdÿbedrag"ÿwordenÿvolledigÿ
vergoedÿtotÿhetÿdaarvoorÿverzekerd bedrag.
Indienÿtenÿaanzienÿvanÿbedrijfsschadeÿgedurendeÿdeÿlooptijdÿvanÿdezeÿverzekeringÿhetÿverzekerdeÿ
belangÿtoeneemtÿwordtÿhetÿbelangÿgedektÿgehoudenÿtotÿtenÿhoogsteÿ130%ÿvanÿhetÿlaatstÿverzekerdÿ
bedrag.ÿIndienÿbijÿschadeÿblijktÿdatÿhetÿverzekerdÿbedragÿinclusiefÿdeÿ30%ÿoverdekkingÿlagerÿisÿdanÿ
deÿbrutowinstÿdieÿgedurendeÿdeÿmaximaleÿuitkeringstermijnÿzouÿzijnÿbehaaldÿalsÿdeÿgedekteÿ
gebeurtenisÿnietÿzouÿhebbenÿplaatsgevonden,ÿwordtÿschadevergoedingÿverleendÿinÿverhoudingÿvanÿ
hetÿverzekerdÿbedragÿtotÿdieÿbrutowinst.
11.8ÿPremier-risquebepaling
Indienÿdekkingenÿzijnÿverleendÿopÿbasisÿvanÿpremier-risqueÿisÿdeÿevenredigheidsbepalingÿnietÿvanÿ
toepassing.ÿIndienÿeenÿeigenÿrisicoÿvanÿtoepassingÿis,ÿwordtÿhetÿschadebedragÿdatÿnaÿaftrekÿvanÿhetÿ
toepasselijkÿeigenÿrisicoÿresteert,ÿvergoedÿtotÿmaximaalÿhetÿpremier-risqueÿbedrag.
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11.9ÿElkeÿverschuldigdeÿschadevergoedingÿzalÿdoorÿverzekeraarÿwordenÿvoldaanÿbinnenÿ4ÿwekenÿnaÿ
ontvangstÿvanÿalleÿnoodzakelijkeÿgegevens.ÿVerzekeraarsÿzullenÿnooitÿeerderÿinÿverzuimÿzijnÿdanÿvanafÿ
4ÿwekenÿnaÿdezeÿontvangst.
11.10ÿVerzekerdeÿverliestÿhetÿrechtÿopÿschadevergoedingÿindienÿverzekerdeÿeenÿinÿdeÿvoorwaardenÿ
vermeldeÿverplichtingÿnietÿisÿnagekomenÿenÿverzekeraarÿhierdoorÿisÿbenadeeld.ÿIndienÿverzekerdeÿaanÿ
kanÿtonenÿdatÿhemÿdaaromtrentÿgeenÿenkeleÿverwijtbaarheidÿtreftÿverliestÿhijÿhetÿrechtÿopÿ
schadevergoedingÿniet.
11.11ÿAlsÿdeÿverzekeraarÿnaarÿaanleidingÿvanÿeenÿgebeurtenisÿdeÿaansprakenÿvanÿeenÿverzekerdeÿ
opÿschadevergoedingÿgeheelÿofÿgedeeltelijkÿafwijstÿdanÿgaatÿeenÿnieuweÿverjaringstermijnÿvanÿ3 jaarÿ
lopen.ÿ

Artikelÿ12ÿNaverrekening
Naÿafloopÿvanÿelkÿverzekeringsjaarÿdientÿdeÿverzekeringnemerÿervoorÿzorgÿteÿdragenÿdatÿeenÿopgave
wordtÿverstrektÿwaaruitÿblijktÿhoeÿgrootÿhetÿteÿverzekerenÿjaarbedragÿrespectievelijkÿeffectiefÿbedragÿ
daadwerkelijkÿisÿgeweest.ÿIndienÿblijktÿdatÿhetÿwerkelijkeÿbedragÿgroterÿofÿkleinerÿwasÿdanÿhetÿ
verzekerdÿbedragÿzalÿsuppletiepremieÿinÿrekeningÿwordenÿgebrachtÿdanÿwelÿrestitutiepremieÿwordenÿ
verleendÿtotÿtenÿhoogsteÿ30%ÿvanÿhetÿverzekerdÿbedrag.

Artikelÿ13ÿRoerendeÿzakenÿvanÿderden
Indienÿhetÿverzekerdÿbedragÿvoorÿinventarisÿenÿgoederenÿdaarvoorÿruimteÿbiedt,ÿdanÿzijnÿroerendeÿ
zakenÿvanÿderdenÿmeeverzekerd,ÿalthansÿindienÿenÿvoorÿzoverÿdieÿzakenÿnietÿofÿnietÿvoldoendeÿeldersÿ
zijnÿverzekerd.

Artikelÿ14ÿVerjaring
Eenÿrechtsvorderingÿtegenÿdeÿverzekeraarÿopÿschadevergoedingÿverjaart doorÿverloopÿvanÿ3ÿjaarÿnaÿ
deÿaanvangÿvanÿdeÿdag,ÿvolgendeÿopÿdieÿwaaropÿdeÿverzekerdeÿmetÿdeÿopeisbaarheidÿdaarvanÿ
bekendÿisÿgeworden.

Artikelÿ15ÿAndereÿverzekeringen
Indienÿeenÿdoorÿdezeÿverzekeringÿgedektÿbelangÿtevensÿisÿverzekerdÿopÿeenÿspecialeÿverzekeringÿgaatÿ
dezeÿspecialeÿverzekeringÿteÿallenÿtijdeÿvoor.
Overigeÿschadeÿzalÿdoorÿverzekeraarÿwordenÿvergoed,ÿookÿalÿkanÿverzekeraarÿzichÿberoepenÿopÿ
wettelijke bepalingenÿdieÿstrekkenÿtotÿverminderingÿvanÿuitkeringenÿwegensÿeldersÿlopendeÿ
verzekeringen.ÿIndienÿverzekeraarÿeromÿverzoektÿisÿverzekerdeÿverplichtÿdeÿeldersÿlopendeÿ
verzekeringenÿteÿnoemenÿenÿzijnÿrechtenÿjegensÿdieÿverzekeraars,ÿtotÿtenÿhoogsteÿdeÿbedoeldeÿ
vermindering,ÿaanÿverzekeraarÿoverÿteÿdragen.

Artikelÿ16ÿOvergangÿzakelijkÿbelang
Verzekerdeÿgevaarsobjectenÿ(metÿuitzonderingÿvanÿgoederen)ÿvolgenÿhetÿzakelijkÿbelangÿindienÿenÿ
voorÿzoverÿhetÿopÿeenÿanderÿovergaat.
Tenÿaanzienÿvanÿdeÿverzekerdeÿgevaarsobjectenÿgeldtÿdatÿdeÿverzekeringÿhetÿzakelijkÿbelangÿvolgtÿ
indienÿenÿvoorÿzoverÿhetÿopÿeenÿanderÿovergaat.ÿBehalveÿtenÿaanzienÿvanÿgoederenÿgeldtÿhetÿ
volgende.
Naÿovergangÿvanÿhetÿzakelijkÿbelangÿdoorÿoverlijdenÿkunnenÿzowelÿdeÿnieuweÿverzekerdeÿalsÿverzekeraarsÿbinnenÿ30ÿdagenÿnadatÿzijÿvanÿdieÿovergangÿkennisÿhebbenÿgekregen,ÿdeÿovereenkomstÿ
metÿinachtnemingÿvanÿeenÿtermijnÿvanÿ30ÿdagenÿopzeggen.
Naÿovergangÿvanÿhetÿzakelijkÿbelangÿandersÿdanÿdoorÿoverlijdenÿvervaltÿdeÿovereenkomstÿdoorÿverloopÿ
vanÿ30ÿdagen,ÿtenzijÿdeÿnieuweÿverzekerdeÿbinnenÿdieÿtermijnÿaanÿverzekeraarsÿheeftÿverklaardÿdatÿhijÿ
deÿverzekeringÿoverneemt.ÿInÿdatÿgevalÿmogenÿverzekeraarsÿbinnenÿ30ÿdagenÿnaÿontvangstÿvanÿdezeÿ
verklaringÿdeÿovereenkomstÿmetÿeenÿtermijnÿvanÿten minsteÿ30ÿdagenÿopzeggen.
Hetÿinÿditÿartikelÿbepaaldeÿkanÿnietÿleidenÿtotÿverlengingÿvanÿdeÿovereenkomstÿofÿtotÿbeperkingÿvanÿhetÿ
rechtÿopÿopzeggingÿuitÿandereÿhoofde.
Wijzigingÿvanÿhandelsnaamÿofÿrechtsvorm,ÿhetÿdeelnemenÿaan,ÿhetÿtredenÿuitÿofÿhetÿoverdragenÿvanÿ
aandelenÿinÿeenÿvennootschapÿofÿeenÿgemeenschappelijkÿeigendomÿwordtÿnietÿbeschouwdÿalsÿ
overgangÿvanÿhetÿzakelijkÿbelang.
Deÿverzekeringÿeindigtÿonmiddellijkÿalsÿdeÿnieuweÿeigenaarÿhetÿbelangÿeldersÿheeftÿverzekerd.
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Artikelÿ17ÿPremiebetaling
17.1ÿVerplichtingÿtotÿpremiebetaling
Deÿpremieÿwaaronderÿtevensÿdeÿkostenÿenÿassurantiebelastingÿwordenÿverstaan,ÿdientÿvooruitÿbetaaldÿ
teÿwordenÿbinnenÿdertigÿdagenÿnadatÿdezeÿbedragenÿverschuldigdÿzijn.
17.2ÿGevolgenÿvanÿwanbetalingÿ
17.2.1ÿIndienÿdeÿaanvangspremieÿnietÿuiterlijkÿopÿdeÿdertigsteÿdagÿnaÿontvangstÿvanÿhetÿ
betalingsverzoekÿisÿvoldaanÿzalÿdeÿdekkingÿzonderÿdatÿeenÿnadereÿingebrekestellingÿdoorÿverzekeraarÿ
isÿvereistÿwordenÿopgeschortÿenÿkunnenÿgeenÿrechtenÿaanÿdeÿverzekeringÿmeerÿwordenÿontleendÿtenÿ
aanzienÿvanÿgebeurtenissenÿdieÿnadienÿhebbenÿplaatsgevonden.
17.2.2ÿIndienÿeenÿvervolgpremieÿonbetaaldÿblijftÿzalÿdeÿdekkingÿwordenÿopgeschortÿenÿkunnenÿaanÿdeÿ
verzekeringÿgeenÿrechtenÿmeerÿwordenÿontleendÿtenÿaanzienÿvanÿgebeurtenissenÿdieÿnadienÿhebbenÿ
plaatsgevonden.ÿ
17.2.3ÿIndienÿdeÿvervolgpremieÿnietÿtijdigÿwordtÿbetaaldÿzalÿdeÿdekkingÿwordenÿopgeschortÿenÿkunnen
geenÿrechtenÿaanÿdeÿverzekeringÿmeerÿwordenÿontleendÿtenÿaanzienÿvanÿgebeurtenissenÿdieÿhebbenÿ
plaatsgevondenÿvanafÿdeÿvijftiendeÿdagÿnadatÿverzekeraarÿverzekerdeÿnaÿdeÿvervaldagÿschriftelijkÿ
heeftÿaangemaandÿenÿdeÿbetalingÿisÿuitgebleven.ÿ
d.ÿIndienÿdeÿdekkingÿisÿopgeschortÿblijftÿdeÿpremiebetalingsverplichtingÿonverkortÿvanÿkracht.
17.3ÿWanbetalingÿbijÿtermijnpremie
Indienÿtermijnbetalingÿisÿovereengekomenÿenÿeenÿtermijnbedragÿwordtÿnietÿbinnenÿdertigÿdagenÿ
voldaanÿheeftÿverzekeraarÿdeÿmogelijkheidÿdeÿpremieÿoverÿhetÿgeheleÿverzekeringsjaarÿineensÿopÿteÿ
eisen.
17.4ÿIncassokosten
Zowelÿbuitengerechtelijkeÿalsÿgerechtelijke kostenÿkomenÿvoorÿrekeningÿvanÿverzekerdeÿindienÿdezeÿ
kostenÿgemaaktÿdienenÿteÿwordenÿomÿeenÿvorderingÿteÿkunnenÿincasseren.
17.5ÿHerstelÿvanÿdeÿdekking
Alsÿeenÿvorderingÿwordtÿbetaaldÿnadatÿdeÿdekkingÿvanÿdeÿverzekeringÿisÿopgeschortÿwordtÿdeÿdekkingÿ
weerÿvanÿkrachtÿvoorÿgebeurtenissenÿdieÿhebbenÿplaatsgevondenÿnaÿdeÿdagÿwaaropÿhetÿtotaleÿ
gevorderdeÿbedrag,ÿinclusiefÿincassokostenÿenÿwettelijkeÿrente,ÿisÿontvangen.
17.6ÿTerugbetalenÿvanÿpremie
Bijÿopzeggingÿtegenÿeenÿandereÿdagÿdanÿdeÿjaarlijkseÿhoofdpremievervaldatumÿwordtÿdeÿlopendeÿ
premieÿnaarÿbillijkheidÿverminderd.ÿIndienÿdeÿverzekeringÿwordtÿbeëindigdÿomdatÿeenÿverzekerdeÿ
verzekeraarÿopzettelijkÿheeftÿmisleidÿofÿdatÿheeftÿgetracht,ÿwordtÿdeÿpremieÿnietÿterugÿbetaald.
17.7ÿAutomatischeÿincasso
Betaaltÿuÿdeÿperiodiekÿverschuldigdeÿpremieÿvoorÿuwÿverzekering,ÿinclusiefÿeventueleÿkostenÿenÿ
assurantiebelasting,ÿviaÿautomatischeÿafschrijving?ÿ
Bijÿdeÿjaarlijkseÿverlengingÿvanÿdeÿverzekeringÿstreeftÿdeÿgevolmachtigde,ÿrespectievelijkÿdeÿ
verzekeringsadviseurÿerÿnaarÿdeÿvooraankondigingÿvanÿdeÿautomatischeÿincassoÿveertienÿdagenÿvoorÿ
hetÿincasserenÿvanÿhetÿopenstaandeÿbedragÿaanÿuÿteÿversturen.ÿ
Bijÿhetÿafsluitenÿvanÿeenÿnieuweÿverzekeringÿofÿbijÿeenÿtussentijdseÿwijzigingÿopÿuwÿpolisÿkanÿhetÿ
voorkomenÿdatÿditÿberichtÿminderÿdanÿ14ÿdagenÿvanÿtevorenÿaanÿuÿwordtÿverzonden.ÿ

Artikelÿ18ÿWijzigingÿvanÿpremieÿenÿvoorwaarden
Deÿverzekeraarÿheeftÿhetÿrechtÿomÿdeÿpremieÿen/ofÿvoorwaardenÿvoorÿverzekeringenÿvanÿdezelfdeÿ
soortÿalsÿdezeÿverzekeringÿteÿherzienÿenÿdezeÿverzekeringÿtussentijdsÿaanÿteÿpassenÿaanÿdeÿnieuweÿ
premieÿen/ofÿvoorwaarden.
Deÿverzekeraarÿzalÿverzekeringnemerÿvanÿtevorenÿschriftelijkÿinÿkennisÿstellenÿvanÿdeÿaanpassing.
Totÿ30ÿdagenÿnaÿdeÿdatumÿwaaropÿdeÿaanpassingÿisÿgaanÿgelden,ÿheeftÿverzekeringnemerÿhetÿrechtÿ
dezeÿschriftelijkÿteÿweigeren,ÿindienÿdeÿaanpassingÿleidtÿtotÿhogereÿpremieÿofÿvoorwaardenÿdieÿvoorÿ
hemÿnadeligerÿzijn.ÿIndienÿverzekeringnemerÿvanÿditÿrechtÿgebruikÿmaaktÿeindigtÿdeÿverzekeringÿopÿdeÿ
datumÿwaaropÿdeÿaanpassingÿis gaanÿgelden.
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Artikelÿ19ÿDuurÿenÿeindeÿvanÿdeÿverzekering
19.1ÿContractduurÿenÿverlenging
Deÿcontractduurÿvanÿdeÿverzekeringÿstaatÿvermeldÿopÿhetÿpolisblad.ÿAanÿhetÿeindeÿvanÿdeÿcontractduurÿ
wordtÿdeÿverzekeringÿtelkensÿstilzwijgendÿvoorÿ12ÿmaandenÿverlengd.
19.2ÿOpzeggingÿdoorÿverzekeringnemer
Deÿverzekeringÿkanÿwordenÿopgezegdÿtegenÿhetÿeindeÿvanÿdeÿcontractduur.ÿNaÿafloopÿvanÿdeÿeersteÿ
contractduurÿkanÿdeÿverzekeringÿdagelijksÿwordenÿopgezegd,ÿtenzijÿvoorafÿvoorÿdeÿvolgendeÿperiodeÿ
eenÿlangereÿcontractduurÿdanÿ12ÿmaandenÿisÿovereengekomen.ÿInÿdatÿgevalÿkanÿdeÿverzekeringÿ
wordenÿopgezegdÿtegenÿhetÿeindeÿvanÿdeÿovereengekomenÿcontractduur.ÿEenÿopzegging isÿuitsluitendÿ
geldigÿnaÿeenÿschriftelijkeÿmededelingÿenÿmetÿinÿachtÿnameÿvanÿeenÿopzegtermijnÿvan minimaalÿéénÿ
maand.
Inÿdeÿvolgendeÿgevallenÿkanÿdeÿverzekeringÿeveneensÿschriftelijk wordenÿopgezegd:
19.2.1ÿbinnenÿéénÿmaandÿnadatÿeenÿgebeurtenisÿdieÿvoorÿverzekeraarÿtotÿeenÿuitkeringsverplichtingÿ
kanÿleidenÿdoorÿeenÿverzekerdeÿisÿgemeldÿofÿnadatÿeenÿuitkeringÿkrachtensÿdieÿverzekeringÿisÿgedaanÿ
danÿwelÿafgewezen.ÿDeÿverzekeringÿeindigtÿopÿdeÿinÿdeÿopzegbriefÿgenoemdeÿdatumÿechterÿnietÿ
eerderÿdanÿtweeÿmaandenÿnaÿdagtekeningÿvanÿdeÿopzegbrief;ÿ
19.2.2ÿbinnenÿtweeÿmaandenÿnadatÿverzekeraarÿtegenoverÿverzekerdeÿeenÿberoepÿopÿhetÿnietÿ
nakomenÿvanÿdeÿmededelingsplichtÿbijÿhetÿaangaanÿvanÿdeÿverzekeringÿheeftÿgedaan.ÿDeÿverzekeringÿ
eindigtÿopÿdeÿdatumÿzoalsÿvermeldÿinÿdeÿopzegbriefÿofÿbijÿgebrekeÿdaarvanÿperÿdagtekeningÿvanÿdeÿ
opzegbrief.
19.3ÿOpzegging doorÿverzekeraar
Verzekeraarÿheeftÿdeÿmogelijkheidÿdeÿverzekeringÿopÿteÿzeggenÿtegenÿhetÿeindÿvanÿhetÿ
verzekeringsjaar.ÿDeÿopzeggingÿisÿuitsluitendÿgeldigÿindienÿdezeÿschriftelijkÿplaatsvindtÿenÿindienÿeenÿ
opzegtermijnÿvanÿminimaalÿtweeÿmaandenÿinÿachtÿisÿgenomen.
Inÿdeÿvolgendeÿgevallenÿkanÿeenÿverzekeringÿschriftelijkÿwordenÿopgezegd:
19.3.1ÿbinnenÿéénÿmaandÿnadatÿverzekeraarÿheeftÿkennisgenomenÿvanÿeenÿgebeurtenisÿdieÿvoorÿ
verzekeraarÿtotÿverplichtingenÿuitÿdeÿverzekeringÿkanÿleidenÿofÿnadatÿeenÿuitkeringÿkrachtensÿdieÿ
verzekeringÿisÿgedaanÿdanÿwelÿafgewezen.ÿDeÿverzekeringÿeindigtÿopÿdeÿinÿdeÿopzegbriefÿgenoemdeÿ
datum,ÿzijÿhetÿnietÿeerderÿdanÿtweeÿmaandenÿnaÿdagtekeningÿvanÿdeÿopzegbrief,ÿbehoudensÿinÿhetÿ
gevalÿdatÿdeÿopzeggingÿverbandÿhoudtÿmetÿdeÿopzetÿvanÿeenÿverzekerdeÿverzekeraarÿteÿmisleiden;
19.3.2ÿindienÿverzekerdeÿdeÿaanvangspremieÿzoalsÿverschuldigdÿopÿdeÿeersteÿpremievervaldagÿnietÿ
tijdigÿheeftÿbetaaldÿofÿwordtÿgeweigerdÿteÿbetalenÿalsmedeÿindienÿverzekerdeÿdeÿvervolgpremieÿnietÿ
betaaltÿofÿweigertÿteÿbetalen,ÿinÿhetÿlaatsteÿgevalÿechterÿuitsluitendÿindienÿverzekeraarÿverzekerdeÿnaÿ
hetÿverstrijkenÿvanÿdeÿpremievervaldagÿzonderÿresultaatÿtotÿbetalingÿvanÿdeÿvervolgpremieÿheeftÿ
aangemaand.ÿDeÿverzekeringÿeindigtÿopÿdeÿinÿdeÿopzegbriefÿgenoemdeÿdatum,ÿzijÿhetÿinÿgevalÿvanÿnietÿ
tijdigeÿbetalingÿnietÿeerderÿdanÿtweeÿmaandenÿnaÿdagtekeningÿvanÿdeÿopzegbrief;
19.3.3ÿbinnenÿtweeÿmaandenÿnaÿdeÿontdekkingÿdatÿverzekerdeÿnietÿheeftÿvoldaanÿaanÿdeÿ
mededelingsplichtÿbijÿhetÿaangaanÿvanÿdeÿverzekeringÿenÿdaarbijÿheeftÿgehandeldÿomÿverzekeraarÿ
opzettelijkÿteÿmisleidenÿdanÿwelÿverzekeraarÿdeÿverzekeringÿbijÿkennisÿvanÿdeÿwareÿstandÿvanÿzakenÿ
nietÿzoudenÿhebbenÿgesloten.ÿDeÿverzekeringÿeindigtÿopÿdeÿinÿdeÿopzegbriefÿgenoemdeÿdatum;
19.3.4ÿalsÿeenÿverzekerdeÿinÿverbandÿmetÿeenÿbijÿverzekeraarÿgemeldeÿgebeurtenisÿverzekeraar
opzettelijkÿheeftÿmisleidÿofÿgeprobeerdÿheeftÿteÿmisleiden.ÿDeÿverzekeringÿeindigtÿopÿdeÿinÿdeÿ
opzegbriefÿgenoemdeÿdatum;
19.3.5ÿindienÿdoorÿdeÿverzekeraarÿvoorgeschrevenÿmaatregelenÿofÿvoorzieningenÿterÿbeperkingÿvan
hetÿrisicoÿnietÿbinnenÿdeÿvastgesteldeÿtermijnÿzijnÿgetroffen,ÿmetÿeenÿopzegtermijnÿvanÿminimaal
14ÿdagen.
19.4ÿBeëindigingÿzonderÿopzegging
Eenÿverzekeringÿeindigtÿzonderÿopzegging:ÿ
19.4.1ÿzodraÿdeÿverzekerdeÿobjectenÿzichÿnietÿlangerÿinÿNederlandÿbevinden;ÿ
19.4.2ÿzodraÿerÿgeenÿverzekerdÿbelangÿmeerÿaanwezigÿis.
19.5ÿMomentÿvanÿbeëindiging
Alsÿdeÿverzekeringÿmetÿingangÿvanÿeenÿbepaaldeÿdagÿeindigt,ÿvindtÿdeÿbeëindigingÿplaatsÿomÿ0.00ÿuurÿ
vanÿdieÿdag.

vbbÿverzekeringsvoorwaardenÿvzp

- 16 -

01-07-2013

Artikelÿ20ÿAdres
Doorÿverzekeraarÿwordtÿrechtsgeldigÿeenÿkennisgevingÿgedaanÿindienÿdezeÿwordtÿverstuurdÿaanÿhetÿ
laatstÿdoorÿdeÿverzekeringnemerÿbekendÿgemaaktÿadres.

Artikelÿ21ÿPersoonsgegevens
21.1ÿGebruikÿpersoonsgegevens
Bijÿdeÿaanvraagÿvanÿeenÿverzekering/financiëleÿdienstÿwordtÿomÿpersoonsgegevensÿgevraagd.ÿDezeÿ
wordenÿgebruiktÿvoorÿhetÿaangaanÿenÿuitvoerenÿvanÿovereenkomsten,ÿomÿinformatieÿteÿgevenÿoverÿ
relevanteÿproductenÿen/ofÿdiensten,ÿvoorÿhet waarborgenÿvanÿdeÿveiligheidÿenÿintegriteitÿvanÿdeÿ
financiëleÿsector,ÿvoorÿstatistischeÿanalyse,ÿrelatiebeheerÿenÿomÿteÿvoldoenÿaanÿwettelijkeÿ
verplichtingen.ÿOpÿhetÿgebruikÿvanÿdeÿpersoonsgegevensÿisÿdeÿGedragscodeÿVerwerkingÿ
PersoonsgegevensÿFinanciëleÿInstellingen vanÿtoepassing.
21.2ÿRechtÿvanÿverzet
Eenÿverzekerdeÿdieÿgeenÿprijsÿsteltÿopÿinformatieÿoverÿproductenÿen/ofÿdiensten,ÿofÿzijnÿtoestemmingÿ
voorÿhetÿgebruikÿvanÿzijnÿe-mailadresÿwilÿintrekkenÿkanÿditÿschriftelijkÿmeedelenÿaanÿdeÿverzekeraar.
21.3ÿCIS
Inÿverbandÿmetÿeenÿverantwoordÿacceptatiebeleidÿkanÿdeÿverzekeraarÿdeÿgegevensÿvanÿdeÿ
verzekeringnemerÿraadplegenÿbijÿdeÿStichtingÿCentraalÿInformatieÿSysteemÿ(CIS)ÿteÿZeistÿenÿwordenÿ
deÿbijÿeenÿschadebehandelingÿverstrekteÿgegevensÿdoorÿdeÿverzekeraarÿverwerktÿinÿdeÿdatabankÿvanÿ
deÿStichtingÿCIS.ÿInÿditÿkaderÿkunnenÿdeelnemersÿvanÿdeÿStichtingÿCISÿookÿonderlingÿgegevensÿ
uitwisselen.ÿDoelÿhiervanÿisÿrisicos teÿbeheersenÿenÿfraudeÿtegenÿteÿgaan.ÿHetÿprivacyreglementÿvanÿ
deÿStichtingÿCISÿisÿvanÿtoepassing.ÿMeerÿinformatieÿisÿteÿvindenÿopÿwww.stichtingcis.nl.

Artikelÿ22ÿToepasselijkÿrechtÿenÿgeschillen
22.1ÿToepasselijkÿrechtÿ
OpÿdezeÿverzekeringÿisÿuitsluitendÿNederlandsÿrechtÿvanÿtoepassing.
22.2ÿInternÿklachtenbureau
Voorÿklachtenÿnaar aanleidingÿvanÿdeÿverzekeringsovereenkomstÿkanÿeenÿverzekerdeÿzichÿschriftelijkÿ
wendenÿtotÿdeÿdirectieÿvanÿdeÿverzekeraar.
22.3ÿKlachteninstituutÿFinanciëleÿDienstverlening
Alsÿdieÿerÿnaarÿdeÿmeningÿvanÿdeÿverzekerdeÿnietÿinÿslaagtÿomÿhetÿprobleemÿtotÿtevredenheidÿopÿteÿ
lossenÿkanÿdeÿverzekerde,ÿindienÿdezeÿeenÿnatuurlijkÿpersoonÿisÿdieÿnietÿhandeltÿinÿdeÿuitoefeningÿvanÿ
eenÿbedrijfÿofÿberoep,ÿzichÿwendenÿtot:ÿKlachteninstituutÿFinanciëleÿDienstverleningÿ(KiFiD)ÿPostbusÿ
93257,ÿ2509ÿAGÿDenÿHaag,ÿTelefoon:ÿ0900-fklachtÿofwelÿ0900-3552248,ÿE-mail:ÿinfo@kifid.nl.
22.4ÿBevoegdeÿrechter
Wanneerÿeenÿverzekerdeÿgeenÿgebruikÿwilÿmakenÿvanÿdezeÿklachtenbehandelingsmogelijkhedenÿofÿ
eenÿverzekerdeÿvindtÿdeÿbehandelingÿofÿuitkomstÿhiervanÿnietÿbevredigend,ÿkanÿde verzekerdeÿhetÿ
geschilÿvoorleggenÿaanÿdeÿbevoegdeÿrechter.
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