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Begripsomschrijvingen

De natuurlijke of rechtspersoon die sis zodanig in de polls is vermeld.

Verzekeringnemer en/of de in de polls sis zodanig vermelde natuurlljke of rechtspersonen.

Net belong dot verzekerde heeft bij her behoud van de verzekerde zaken uit hoofde van
eigendom of ander zakelijk recht, dan we! veer zover hij het risico dreagt veer het behoud of
daarvoer aansprake~iik is,

De in de opstal aanwezige machines, al dan niet met de opstal nagelvast verbonden.

De in de opsta/aanwezige vaste en !osse inrichting van hot bedrijf, met uitzondering van
machines, goederen en huurdersbelang.

be in de opstal asnwezige, al dan niet in bewerking zijnde grondstoffen, hulpstoffen en
halffabrikaten, alsmede eindprodukten, emballage en pallets.

De kosten van alle door verzekerde veer zijn rekening in de opstal aangebrachte
verbeteringen, betimmeringen en installaties, alsmede behang-, schilder- en witwerk, indien
verzekerde huurder is van de opstal.

De niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van afbreken on/of wegruimen van de op
deze polis verzekerde zaken, veer zover doze afbraak on/of wegruiming her noodzakeliik
gevolg is van een op deze polls gedekte gebeurtenis.

De bij verzekerde in gebtuik zijnde gebouwen of gedeelten daarvan op net in de polls
vermelde adres. Onder gebouwen worden eveneens verstaan de bij doze gebouwen
behorende en door verzekerde in gebruik zijnde bijgebouwen.

Omschrijving van de dekking

Gedekte qebeurtenissen

De verzekering dekt de in de polis vermelde zaken tegen rnateri6le schade door een hierna
vermelde gebeurtenis, ook als doze hot gevolg is van eigen gebrek.

Zie Nadere Omschrijvingen.

Zie Nadere Omschrijvingen.

Blikseminslag.

Waarmee gelijk te stellen hot neervallen van ruimtevaartuigen (zie Nadere Omschrijvingen).

Zie Nadere Omschrijvingen.

Na inbraak (zie Nadere Omschrijvingen).

AIs gevolg van inbraak (zie Nadere Omschrijvingen).

Beschadigingen aangericht uit vernielzucht door iemand die wederrechtelijk de opstal is
binnengedrongen.

Waarmee gelijk te stellen plundering en werkstaking.

Indien onvoorzien gestroomd of overgelopen uit waterleiding-, sanitaire en centrale
verwarmingsinsts!laties en uit de daarop aangesloten, binnen en buiten de opstal gelegen,
san- en afvoerleidingen sis gevolg van een plotseling opgetreden defect of van springen door
verst.
In geval van waterschade als gevolg van springen van leidingen door verst, zijn - indien en
veer zover veer tokening van verzekerde als huurder - tevens gedekt:
- kosten van opsporen van hot defect, brook- en herstelwerk san tauten, vtoeren en andere

onderdefen van de opstal;
- kosten van herstel van de installaties en teidingen zelf.

Water onvoorzien gestroomd uit aquaria welke niet veer bedrijfsdoeleinden worden gebruikt,
aismede de inhoud van aquaria, als gevolg van glasbreuk,

Water indien onvoorzien gestroomd uit een in de opstal aanwezige sprinklerinstallatie, mits
doze installatie is aangesloten op een automatische doormeldinstallatie en beide installaties
op het moment van schade zijn voorzien van een certificaat van het Bureau veer
Sprinklerbeveiliging.

Indien o~voorzien binnengedrongen door hot dak van de bij-verzekerde in gebruik zijnde
gebouwen of ten gevolge van breuk, verstopping of overlopen van dakgoten on/of de zich
hieraan bevindende bovengrondse afvoerpijpen.

Indien onvoorzien gestroomd uit vaste leidlngen, reservoirs of tanks van met olie gestookte
verwarmingsinstallaties, mits deze installaties zijn aangesloten op een schoorsteen.

Alsmede sis gevolg daarvan schade door afgevallen of uitgevloeide lading.

Waarmee gelijk te stellen hot omvatlen van heistellingen en kranen.



!6 Zaken bevestigd aan de
opstal

17Machines en goederen
buiten de opstal

In andere gebouwen

Buiten gebouwen

18 Roliend materieel buiten
de opstal

19 Bereddingskosten

20 Opruimingskosten

21 Kosten van deskundigen
bij schaderegeling

22Kosten van tuinaanleg en
bestrating

23Kosten van vervoer en
opslag van machines,
inventaris en goederen

24 Beschadiging van de
opstal

25 Contant geld
In de opstal

Tijdens transport binnen
Nederland

26 Risico-omschrijving

27 Risicobekendheid

Tevens z~nverzekerd

Indien op de polis inventaris is verzekerd: zonweringen en antennes alsmede brand- en
inbraakpreventieve middelen die aan de buitenkant van de opstsl zijn bevestigd, tegen een
gedekte gebeurtenis met uitzondering van storm en neerslag.

Indien op de polis machines of goederen zijn ve~zekerd, dan zijn deze machines of goederen
indien zij zich tijdeliik (dat wil zeggen gedurende ten hoogste drie maanden achtereen) buiten
de opstal elders in Nederland bevinden, verzekerd als volgt:
- van steen gebouwd met harde dekking voor zover deze machines of goederen niet of niet

voldoende op een andere potis zijn verzekerd: tegen een gedekte gebeurtenis tot 10% van
het bedrag waarvoor respectievebjk de machines of goederen zijn verzekerd.
De totale vergoeding bedraagt maximaal f 25.000,- per gebeurtenis.

- voor zover deze machines of goederen niet of niet voldoende op een andere polis zijn
verzekerd: tegen brand en brandb~ussing, ontploffing, blikseminslag en neervallen van
luchtvaartuigen tot 10% van bet het bedrag waarvoor respectievelijk de machines of
goederen zijn verzekerd.
De totale vergoeding bedraagt maximaal f 25.000,- per gebeurtenis.

Indien op de polis inventaris is verzekerd: rollend materieel met uitzondering van
motorrijtuigen voor zover dit rollend materieel niet of niet voldoende op een andere po~is is
verzekerd, onverschillig waar in Nederland tegen brand en brandblussing, ontploffing,
blikseminslag en neervallen van luchtvaartuigen.

Vergoedin~en boven de verzekerde bedragen

Dit zijn de kosten, die door verzekerde bij of na bet ontstaan van een gedekte gebeurtenis
worden gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade san de verzekerde zaken.

De maximum vergoeding bedraagt 10% van bet bedrag waarvoor respectievelijk machines,
inventaris, goederen of huurdersbelang zijn verzekerd.

Het salaris en de kosten van alle deskundigen komen ten laste van de maatschappij.
Van de door verzekerde benoemde deskundige echter tot maximaal her bedrag van salaris en
kosten van de door de maatschappij benoemde deskundige.

De kosten van bet herstel van tuinaan~eg, bestrating en beplanting op her terrein van de opstaf,
indien verzekerde, als huurder van de opstal, de opstaleigenaar niet kan verplichten de
schade te (laten) herstellen, na beschadiging door brand en brandblussing, ontploffing,
blikseminslag, neervallen van luchtvaartuigen en aanrijding en aanvaring.
De maximum vergoeding bedrsagt 10% van het totaal der bedragen waarvoor machines,
inventaris, goederen en huurdersbelang zijn verzekerd tot ten hoogste f 25.000,- per
gebeurtenis.

Noodzakelijk geworden door een gedekte gebeurtenis, voor zover deze kosten niet op een
andere polls zijn verzekerd. Echter de kosten van opslag gedurende een termijn van maximaal
52 weken indien het bedrijf wordt voortgezet. Indien her bedrijf niet wordt voortgezet bedraagt
de maximale uitkeringstermijn 10 weken.
De maximum vergoeding bedraagt 10% van het bedrag waarvoor respectievelijk machines,
inventaris of goederen zijn verzekerd.

AIs gevolg van inbraak (zie Nadere Omschrijvingen) of een poging daartoe, indien verzekerde,
als huurder van de opstal, de opstaleigenaar niet kan verplichten de schade te (laten)
herstellen.
De maximum vergoeding bedraagt 10% van het totaal der bedragen waarvoor machines,
inventaris, goederen en huurdersbetang zijn verzekerd tot ten hoogste f 25.000,- per
gebeurtenis.

Alsmede geldswaardig papier van verzekerde of waarvoor hij aansprakelijk is, sis volgt:
- tegen een gedekte gebeurtenis en tegen afpersing alsmede diefstal gepaard gaande met

geweld of bedreiging met geweld. Tevens is verzekerd bet aannemen van geld of
geldswaardig papier dat later vals bliikt te zijn.
De maximum vergoeding bedraagt f 2.500,- per gebeurtenis;

- tegen afpersing en diefstat gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld
De maximum vergoeding bedraagt f 2.500,- per gebeurtenis.

Risicobekendheid

De omschriiving van bet risico in de polis wordt geacht van verzekeringnemer afkomstig te
zijn.

De maatschappij verklaart zich bekend met ligging, bouwaardklasse, inrichting, verwarming
en de omschreven bestemming van de opstal bij bet aangaan van de verzekering.
De maatschappij verklaart zich ook bekend met de belendingen, ongeacht hoe deze zijn dan
wel in de toekomst zullen worden.

28 Risicowijziging zonder
meldingsplicht

29 Risicowijziging met
meldingsplicht

Verzekerde heeft de vrijheid wijzigingen aan te brengen in of aan de opstal, mits deze
wijzigingen blijven binnen de grenzen van de 5mschrijving van het risico in de polis.

Verzekeringnemer dient de maatschappij zo spoedig mogelijk schriP(elijk in kennis te stetlen

- wijziging van de omschreven bestemming of bouwaardklasse van de opstal;
- leegstand van de opstal of van een a~s zelfstandig san te merken deef daarvan;
- het buiten gebruik zijn van de opstat of een sis zelfstandig aan te merken deel daarvan

gedurende een aaneengesloten.periode die, naar verwachting, langer dan 8 weken
duren;

-het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van de opstaL



Artikel 3

1 Merest

2 Atoomkernreacties

3 Aardbeving en
vulkanische uitbarsting

4 Overstroming

5 Water, stoom en neerslag

6 Uitstromen
sprinklerinstallatie

7 Onbewerkte edele
metaten en ongezette
edeigesteenten

8 Dekking ne
rislcewi)zJging

Artikel 4

1 Voortaxatie

2 Nieuwwaarde

3 Dagwaarde

4 Inkoopwaarde

5 Koetpriis

Arlikel 5

Deze melding dient te geschieden binnen 8 weken na optreden van een tier wijzigtngen, tenzii
verzekeringnemer van de wijziging niet op de hoogte was en ken aantonen dat hij dit ook
redetijkerwijs niet ken zijn,

Uitsluitingen en beperkingen

Uitsluitin eg~D

Schade sis gevolg van gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnentandse ontusten,
oproer en muiterij (zie Nadere Omschrijvingen).

Schade sis gevolg van atoomkernreacties, ongescht hoe de reactie is ontstaan (zie Nadere
Omschrijvingen).

Schade sis gevotg van aardbeving of vulkanische uitbarsting,

Schade sis gevotg van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, stuizen of andere
waterkeringen, ongeacht of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een op deze polis
gedekte gebeurtenis.
Deze uitsluiting geldt niet veer schade door brand of ontp!offing sis gevolg van overstroming.

Schade sis gevotg van:
- binnendringen van grondwater of neerslag via de begane grond;
- terugstromen van rioolwater;
- slecht onderhoud;
- constructiefouten;
- vocht- of waterdoorlating van tauten of vtoeren of in kelders;
- neerslag, binnengedrongen door openstaande rarnen, deuren of luiken.

Schade door bet uitstromen van water uit een sprinklerinstallatie als gevolg van:
- herstellen, verwijderen of uitbreiden van de installatie;
- bevdezen ten gevolge van nalatigheid van verzekerde;
- een opdracht op last van hogerhand.

Schade san onbewerkte ede/e metalen of ongezette edelgesteenten, tenzij meeverzekerd en
in de polls afzonderlijk vermeld.

Na een wijziging van de omschreven bestemming of bouwaardklasee zoals vermeld in artikel
2.29 wordt de dekkJng zonder beperkingen veortgezet
Na een van de overige wijzigingen sis vermeld in artikel 2.29 biedt de verzekering uitsluitend
hog dekking tegen schade door brand en brandblussing, ontploffing, blikseminslag, neervallen
van luchtvaartuigen of storm.

Waarderingsgrondslagen

De verzekering geschiedt op basis van de in de polls vermelde waarderingsgrondelag.

Indien de verzekering geschiedt op basis van een taxatie door deskundigen overeenkomstig
artike1275 Wetboek van Koophandel (WvK), dan wordt her taxatierapport geacht deel van de
verzekeringsovereenkomst uit te maken en heeft de taxatie ten aanzien van elke in bet
taxatierapport met een afzonderlijk bedrag omschreven zaak - behoudens bet hierna bepaalde
- de kracht van een taxatie als bedoeld in artikel 275 WvK.
Te rekenen vanaf de dagtekening van her rapport geldt de taxatie drie jaar sis een taxatie sis
bedoeld in artikel 275 WvK. Is na vertoop van de hierboven vermelde termijn geen nieuw
rapport uitgebracht, dan blijft de taxatie gedurende een periode van maximaal 6 maanden van
kracht sis een taxatie door partijen in de zin van artike1274 WvK. Daarna wordt her verzekerde
bedrag beschouwd als opgave van de verzekerde zelf (open polls in de zin van artike1273
WvK).
De taxatie veriiest te allen tijde hear kracht:
- bij verwijdering of buitenbedrijfstelting van de getaxeerde zaak;
- in geval van overgang van her verzekerde belang indien de getaxeerde zaak veer andere

doeleinden gebruikt gaat worden. Overdracht in fiduciair eigendom geldt niet sis overgang
van her verzekerde belang;
indien niet binnen 12 maanden na de schadedatum schriftetijk aan de maatschappij wordt
meegedeeld dat tot heraanschaf of herstel en/of voortzetting van bet bedrijf wordt
overgegaan

Het bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit san te schaffen.

Her bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezeffde soort en kwaliteit san te schaffen,
onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage,
Veer zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde wordt onder dagwaarde verstaan
de waarde om zaken van dezelfde soort en kwatiteit san te schaffen.

Het bedrag dat nodig is om goederen ~,an dezelfde soort er~ kwaliteit san te schaffen,

De inkoopwaarde van de verbruikte grond- en hulpstoffen alsmede de overige kosten veer
zover deze geacht kunnen worden direct aan de bewerking te zijn besteed.

Schade

! Verplichtingen bij schade Bij schade is verzekerde verplicht:
- de schade zoveet mogelijk te beperken;
- onmiddellijk kennis te geven aan de mastschapl?ij;



2 Verlies van recht op
schadevergoeding

3 Schaderegeling

De eigendom van zaken
na diefstal

- een schrifteliike schade-aangifte in te dienen op een daarvoor bij de maatschappij in
gebruik zijnd formutier;

- a!le informatie en bewijsstukken te verstrekken welke de maatschappij of de door haar
aangestelde deskundige nodig acht;
aanwijzingen van de maatschappij of de door haar aangestelde deskundige op te volgen en
aile redelijkerwijs te verlangen medewerking te ver{enen;
aangifte te doen bij de politie indien de schade is veroorzaakt door derden en in ieder
opzicht mee te werken opdat de maatschappij de schade kan verhalen;
indien tot heraanschaf of herste! en/of voortzetling van het bedrijf wordt overgegaan, dit
binnen 12 maanden na de schadedatum schrifteliik aan de maatschappij mee te delen.

Elk recht op schadevergoeding vervalt:
als bij schade opzettelijk onjuiste gegevens worden verstrekt;
als enige uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verptichting niet is
nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij zijn geschaad;
ais niet binnen 6 maanden, nadat schadevergoeding door de maatschappij mocht zijn
geweigerd, een rechtsvordering is ingeste!d;
na verloop van 5 jaar sinds de schade heeft plaatsgevonden;

-- 8 weken na her moment van risicowijziging ais vermeld in artike~ 2.29 indien is verzuimd de
maatschappij van deze wijziging tijdig schrifteliik in kennis te stellen,
Het recht op schadevergoeding blijft echter bestaan voor zover de maatschappij de
verzekering na een melding zou hebben voortgezet,
Zou de maatschappij de verzekering hebben voortgezet tegen een hogere premie, dan zal
recht op schadevergoeding b{ijven bestaan in de verhouding van de oorspronkelijke premie
tot de nieuwe premie.

De schade alsmede de bereddings- en opruimingskosten, worden bij onderling goedvinden
geregeld of ~uIlen worden getaxeerd door twee deskundigen, een door de verzekerde te
benoemen en een door de maatschappij. Deze deskundigen zulten, alvorens tot taxatie over te
gaan, een derde deskundige benoemen die in geval van geschii uitspraak zal doen binnen de
grenzen van de twee taxaties. De uitspraak is bindend voor beide partijen, evenals de taxaties
van de beide eerstgenoemde deskundigen, wanneer deze omtrent het bedrag der schade tot
overeenstemming zijn gekomen,
Heeft een der partijen niet binnen 8 werkdagen na het ontstaan van de schade een deskundige
benoemd, dan heeft de andere partii her recht ook de tweede deskundige te benoemen.

Verzekerde is verplicht aan de maatschappij op haar verzoek de eigendom over te dragen van
zaken, die door diefstal verloren zijn gegaan en waarvoor de maatschappij aan verzekerde
uitkering doet of heeft gedaan.
Komen dergelijke zaken naderhand in bezit van de maatschappij dan zal zij deze op verzoek
van verzekerde weer aan hem overdragen, tegen teruggave van bet daarvoor uitgekeerde
bedrag onder aftrek van de kosten van herstel van de eventueel sinds de diefstal ontstane
schade. Indien de gestolen zaken zonder tussenkomst van de maatschappij weer in bezit
komen van verzekerde, is hij verplicht onmiddellijk de maatschappij daarvan in kennis te
ste[len.

4 Schadevaststelling
machines en inventads

Voortaxatie bii
heraanschaffen of
herstellen

Schadevergoeding

Nieuwwaarde bij
heraanschaffen of
herstellen

Schadevergoeding

Voor de schadevaststelling wordt uitgegaan van de in de polis vermelde
waarderingsgrondslag zijnde:
- voortaxatie;
- nieuwwaarde;
- dagwaarde.

Indien op basis van voortaxatie is verzekerd, zal de schade worden vastgeste{d op basis van
deze voortaxatie en van dagwaarde.
Heeft de voortaxatie haar kracht ver!oren, dan zal de schade worden vastgesteld
overeenkomstig her bepaalde in het art{kel ’Dagwaarde, niet heraanschaffen of herste~ien’.
tenzij anders wordt overeengekomen.
Het schadebedrag op basis van voortaxatie wordt gesteid op her verschil tussen her bedrag
van de voortaxatie en de waarde van de restanten, De restanten worden gewaardeerd op
dezelfde grondslag als de voortaxatie.
Her schadebedrag op basis van dagwaarde wordt gesteld op her verschil tussen de dagwaarde
van de machines of inventaris onmiddelliik voor de schade en van de restanten onmiddetlijk
daarna of, indien dit minder is, op het bedrag van de begrote herstetkosten.

Het vastgesteide schadebedrag op basis van dagwaarde wordt in een termijn vergoed.
Het verschil tussen het uitgekeerde schadebedrag en het vastgestetde schadebedrag op basis
van voortaxatie wordt vergoed, indien verzekerde heeft voldaan aan de laatstgenoemde
verptichting in artikel 5.! en nadat de uitgaven voor heraanschaf of herstel zijn gedaan.

Indien naar nieuwwaarde is verzekerd, zat de schade worden vastgesteld op basis van
nieuwwaarde en van dagwaarde.
Het schadebedrag op basis van nieuwwaarde wordt gesteld op her verschil tussen de
nieuwwaarde van de machines of inventaris onmiddellijk voor de schade en van de restanten
onmiddellijk daarna of, indien dit minder is, op het bedrag van de herstelkosten, eventueel
vermeerderd met een door de schade veroorzaakte en door herstel niet opgeheven
waardevermindering.
Het schadebedrag op basis van dagwaarde wordt gesteld op het verschil tussen de dagwaarde
van de machines of inventaris onmiddellijk voorde schade en de restanten onmiddellijk
daarna of. indien dit minder is, op her bedrag van de begrote hersteikosten.

Het vastgestelde schadebedrag op basis van dagwaarde wordt in e~n termijn vergoed
Her verschil tussen her uitgekeerde schadebedrag en het vastgestetde schadebedrag op basis
van nieuwwaarde wordt vergoed, indien verzekerde heeft voldaan aan de laatstgeeoemde
verpfichting in artikel 5.1 en nadat de uitgaven voor heraanschaf of herstel zijn gedaan.
De totale schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan de werkelijk bestede kosten.



Dagwaarde, niet
heraanschaffen of
herste!len

Altijd dagwaarde

Schadevergoeding

5 Schadevaststelting
goederen

Schadevergoeding

6 Schadevaststelling
huurdersbelang

Schadevergoeding

7 Verbrugging

8 Onderverzekering

9 Elders Iopende
verzekering

Speciale polis

10 Vermindering verzekerde
bedragen na schade

11 Bijverzekering na schade

Artikel 6

1 Premiebetaling

Indien naar dagwaarde is verzekerd, bij niet heraanschaffen of herstellen en voortzetten van
her bedrijf, of indien niet is voldaan san de laatstgenoemde verplichting in artikel 5.!, zat de
schade worden vastgesteld op basis van dagwaarde.

De schade zal altijd op basis van dagwaarde worden vastgesteld:
- indien verzekerde reeds voor de schade het voornemen had het bedrijf te be~indigen;
- voor zaken waarvan de dagwaarde voor de schade minder bedraagt dan 40% van de

nieuwwaarde;
- voor zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde;

voor zaken, die onttrokken zijn san bet gebruik waarvoor ze bestemd waren;
- voor zaken bevestigd san de opstal;
- voor rotlend materieel.
Het schadebedrag wordt gesteld op her verschil tussen de dagwaarde van het beschadigde
onmiddellijk voor de schade en van de restanten onmiddellijk daarna of, indien dit minder is,
op her bedrag van de begrote herstelkosten.

Het vastgestelde schadebedrag wordt in ¢~n termijn vergoed.

Voor de schadevaststelling wordt uitgegaan van de in de polis vermelde
waarderingsgrondslag zijnde inkoopwaarde en/of kostprijs.
Voor goederen niet zijnde in bet bedrijf vervaardigde ha!ffabrikaten of eindprodukten, wordt
uitgegaan van de inkoopwaarde van de goederen onmiddellijk voor de schade.
Voor goederen welke in bet bedrijf zijn vervaardigd, wordt bij de schadevaststelling uitgegaan
van de kostprijs onmiddellijk voor de schade.

Het vastgestelde schadebedrag wordt in e~n termijn vergoed,

Voor de schadevaststelling wordt uitgegaan van bet bedrag dat nodig is om huurdersbelang
van dezelfde soort en kwaliteit san te brengen.

Her vastgestelde schadebedrag wordt in ��n termijn vergoed.

Indien in gevat van schade blijkt dat verzekeringnemer ook andere materiele
brandverzekeringen bij de maatschappij heeft gesloten die van kracht zijn op bet adres waar
de schade heeft plaatsgevonden, dan zullen de verzekerde bedragen van alle verzekerde
zaken worden betrokken in de verbrugging.
De vrijvallende bedragen van zaken die op basis van voortaxatie waren verzekerd maar niet
meet aanwezig zijn, zu!len ook in de verbrugging worden betrokken.
De premie van alIe betrokken zaken wordt herberekend door de genoteerde
premiepromillages te vermenigvuldigen met de waarden van de verzekerde zsken
onmidde!lijk voor de schade. Deze waarden worden afhankelijk van de wijze van
schadevaststelling bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslagen in artikel 4.
Uit her verschil tussen de herberekende premie en de oorspronkelijke premie ontstaat een
overschot dan wel een tekont per verzekerde zaak. Her totale overschot san premie wordt over
zaken met een tekort san premie verdeeld, De verdeling geschiedt in verhouding van bet
tekort per verzekerde zaak tot her totale tekort.
Na de verdeting ontstaat een herleide premie waarmee tegen de genoteerde
premiepromillages de verzekerde bedragen opnieuw worden vastgesteld.
De herleide verzekerde bedragen zullen sis basis dienen voor de schadevergoeding
overeenkomstig bet bepaalde in artikel 5.4, 5.5 en 5.6.
De maatschappij zal nooit meet vergoeden dan bet totaal van de oorspronkelijk verzekerde
bedragen.

Indien zaken naar nieuwwaarde zijn verzekerd en de (herleide) verzekerde bedragen lager
zijn dan de nieuwwaarde of dagwaarde op bet moment van de schade, dan wordt de schade
vergoed in de verhouding van de (herteide) verzekerde bedragen tot de nieuwwaarde dan wel
de dagwaarde afhankelijk van de wijze van schadevaststelling overeenkomstig her bepaalde
in artikel 5.4.
Indien zaken naar dagwaarde, inkoopwaarde of kostprijs zijn verzekerd en de (herleide)
verzekerde bedragen lager zijn dan de dagwaarde, inkoopwaarde of kostprijs op bet moment
van de schade, dan wordt de schade vergoed in de verhouding van de (herleide) verzekerde
bedragen tot de dagwaarde, dan wel de inkoopwaarde of kostprijs, afhankelijk van de wijze
van schadevaststelling overeenkomstig her bepaalde in artikel 5.4, 5,5 en 5.6,

AIs zaken geheel of gedeeltelijk verzekerd zijn op verschillende polissen, zal op grond van
deze polis nooit meet worden vergoed dan een evenredig aandeel in de schade.

Ats op deze polis verzekerde zaken tevens op een speciale polis zijn verzekerd, bestaat
daarvoor onder deze polis geen dekking.

Na schsde worden de verzekerde bedragen van de door schade getroffen verzekerde zaken
geacht te zijn verminderd met een bedrag gelijk aan de schadevergoeding.
Eventuele uitkeringen uit hoofde van vergoedingen boven de verzekerde bedragen zullen
hierbij buiten beschouwing worden gelaten.

De bedragen van de vermindering sis bedoeld in artiket 5.10 zullen zonder premieberekening
automatisch worden bijverzekerd, tenzij de maatschappij binnen 30 dagen na afwikkeling van
de schade kenbaar maakt dat deze bijverzekeringen niet, dan we! tegen premieberekening
geschieden.

Premie

Premie, waarin begrepen kosten en eventueel assurantiebelasting, is op de vervaldag bij
vooruitbetaling verschuldigd.
Indien de premie niet binnen 30 dagen na de vervaldag volledig is voldaan, biedt de
verzekering daarna, zonder dat daartoe enige ingebrekestetling nodig is, geen dekking meet.
Verzekeringnemer btijft verplicht de premie te voldoen.



2 Premierestitutie

Artikel 7

1 HerzJening van premie en
voorwaarden

2 Herbeoordeling bij
rlsJcow~jz~gmg

3 Verkoop, opheffing of
waardevermindering

40vergang van het
verzekerde belang

Artlkel 8

1 Duur en be6indiging

2 Tussentijdse beOindiging
door verzekeringnemer

3 Tuss~ntijdse be~indiging
door de maatschappij

Artikel 9

Adres

De dekking wordt weer van kracht om 12 uur’s middags van de dag volgend op die, waarop de
verschuldigde premie is aangeboden en door de maatschappij is aanvaard.
Gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan gedurende de periode waarin de verzekering
geen dekking bood, blijven echter van de dekking uitgesloten.

Verzekeringnemer heeft recht op restitutie van premie over de hog niet verstreken
verzekeringstermijn:
- bij tussentijdse be6indiging door de maatschappij, behoudens in geval van opzegging

wegens her opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens bij schade;
- bij vermindering of vervat van her verzekerde belang als gevolg van verkoop, opheffing of

waardevermindering overeenkomstig het bepaalde in arlikel 7.3.
Restitutie vindt niet plaats indien het te restitueren bedrag minder dan f 25,- bedraagt.

Wijziging van de verzeketing

De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van
dezelfde soort als deze verzekering te herzien en deze verzekering tussentijds aan de nieuwe
premie en/of voorwaarden aan te passen. De maatschappij zal verzekeringnemer van te voren
schriftelijk in kennis steIlen van de aanpassing.
Tot 30 dagen na de aanpassingsdatum heeft verzekeringnemer her recht de aanpassing
schri~telijk te weigeren, indien deze leidt tot hogere premie of voorwaarden die voor hem
nadeliger zijn, Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt, eindigt de verzekering
met onmidde~lijke ingang.
AIs de verzekering bestaat uit verschillende in de polis vermelde en in de premie-opstelling
gespecificeerde onderdelen, dan geldt deze herzieningsclausule per onderdeel en is
be~indiging a~leen mogelijk voor de onderdelen waarop de aanpassing betrekking heeft

Na ontvangst van een melding van risicowijziging als bedoeld in artikel 2.29 zat de verzekering
worden voortgezet, tenzij de maatschappij aan verzekeringnemer bericht premie en/of
voorwaarden te herzien dan wel te kennen geeft de verzekering te willen beeindigen.

Gaat verzekerde over tot verkoop of opheffing van zijn bedrijf, dan zal op verzoek van
verzekeringnemer de verzekering worden geroyeerd.
In geval van waardevermindering van de verzekerde zaken zullen de betreffende verzekerde
bedragen op verzoek van verzekeringnemer met de aantoonbare verminderde waarde in
overeenstemming worden gebracht.
Is de verkoop, opheffing of waardevermindering een gevolg van een door deze verzekering
gedekte materiele schade, dan vindt geen restitutie van premie p~aats.

Bij overgang van het verzekerde belang blijft de dekking van kracht gedurende 60 dagen na
overgang, daarna alleen als de verzekering op naam van de nieuwe belanghebbende is
overgeschreven.

Looptijd van de verzekering

De verzekering is aangegaan voor de contractsduur die in de po~is is aangegeven. De
contractsduur wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor de in de polis aangegeven
termijn, tenzij de verzekering overeenkomstig her hieronder bepaalde is be~indigd.
Opzegging van de verzekering tegen het einde van de contractsduur waarvoor de verzekering
is aangegaan of verlengd, dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste 3 maanden,

De verzekering of een onderdeel daarvan kan door verzekeringnemer tussentiids schriftelijk
worden opgezegd indien deze, overeenkomstig her bepaalde in het artikel ’Herziening van
premie en voorwaarden’, niet accoord gaat met een aanpassing van premie en/of
voorwaarden.

De verzekering of een onderdeel daarvan kan door de maatschappij tussentijds schriftelijk
worden opgezegd:
- per premievervaldatum, met een opzegtermijn van tenminste 3 maanden;
- gedurende de periode dat verzekeringnemer in gebreke is de verschuldigde premie te

voldoen, met een opzegtermijn van 30 dagen;
- indien door de maatschappij voorgeschreven maatregelen of voorzieningen ter beperking

van het risico niet binnen de vastgestelde termijn ziin getroffen, met een opzegtermijn van
30 dagen;

- als gevolg van herbeoordeling bij risicowijziging overeenkomstig het bepaalde in ar~ikel
7,2, met een opzegtermijn van 30 dagen;

- na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk op de 30e dag na afwikkeling is
geschied, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen;

- indien in gevat van schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, met onmiddellijke
ingang.

Adres

Kennisgevingen van de maatschappij aan verzekeringnemer worden gedaan aan zijn laatste
bii de maatschappij bekende adres, of aan het adres van de tussenpersoon via wiens
bemiddeling deze verzekering !oopt.



1 Atoomkern reacties

2 Brand

3 Inbraak

4 Molest

5 Neervallen van
luchtvaartuigen

6 Ontploffing

7 Storm

Nadere Omschrijvingen

Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radio-activiteit.
Hieronder worden niet verstaan radio-actieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie
bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industri~le,
commerci~le, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien
verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en her zich ontdoen van
radio-actieve stoffen door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer(VROM) moet zijn afgegeven.
Uitzondering hierop geldt indien krachtens de wet een derde voor de geleden schade
aansprakelijk is. Onder ’wet’ is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen
(Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere wettetijke regeting van de aansprakelijkheid op het
gebied van de kernenergie. Onder ’kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin
van bedoelde wet.

Onder brand is te verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand
vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Derhalve is onder andere eg~n brand:
- zengen, schroeien, smelten, verkoten en broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

Onder inbraak wordt verstaan bet met geweld verbreken van een afsluiting aan de buitenzijde
van de opstal met het doel zich wederrechtelijk toegang te verschaffen.

De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel
van de tekst, die door her Verbond van Verzekeraars in Nederand d.d. 2 november 1981, ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd.

Onverminderd het bepaalde in de molestclausule is ook gedekt schade san de verzekerde
zaken ten gevolge van her getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of
vallend luchtvaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan Iosgeraakt, daaruit geworpen
of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmidde] of ander voorwerp alsmede enig ander
voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp.

Onder ontploffing wordt verstaan een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gsssen
of dampen. De volledige tekst van deze clausule en de daarbij behorende toelichting is d.d. 5
april 1982, onder hummer 275/82, door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.

Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde
(windkracht 7 of hoger).

Klasse 0

Klasse I

Klasse II

Klasse III

Bouwaardklasse Omschrijvingen

Muren en wanden
- steen en/of beton zonder stalen of houten skelet.
Da~k
- beton, ongeacht de dakdekking en isolatie, op een onbrandbare constructie.

- onbrandbare materialen met stalen of houten skelet;
- geprofileerde staalplaat waartussen/waartegen onbrandbare isoiatie.
Da~k
- hout, waarop bitumineuze dekking met grind;
- hour, waarop een pannendak;
- staal, zonder brandbare isolatie, waarop bitumineuze dekking op onbrandbare constructie;
- ABC(asbestcement) golfplaat op houten kapconstructie;
- HWC(houtwolcement) platen waarop bitumineuze dekking.

- sandwichpanelen met brandbare kunststofvulling op houten of staten sketet;
- geprofileerde staalplaat waartussen brandbare isolatie.
Da~k
- kunststofplaten;
- geperste stro-/rietplaten met bitumineuze dekking;
- staal met brandbare isolatie waarop bitumineuze dekking.

- hout- en/of kunststofplaten, ongeacht het dragende skelet.
Da~k
- stro of riet.


