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1 Verzekeringnemer

2 Verzekerde

3 Verzekerd belang

4 Zaken

Begripsomschrijvingen

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als zodanig in de polis is vermeld.

De verzekeringnemer en/of de in de polis als zodanig vermelde natuurlijke personen of
rechtspersonen.

Her belang dat verzekerde heeft bij her behoud van de verzekerde zaken uit hoofde van
eigendom of ander zakelijk recht, dan wel voor zover hij het risico draagt voor her behoud of
daarvoor aansprakelijk is.

De in de po~is vermelde opstal, inventaris, huurdersbelang en/of goederen, als hieronder
nader omschreven.

50psta~

6 Inventaris

7 Huurdersbelang

8 Goederen

Het in de polis vermelde gebouw zonder grond en fundering maar met vloeren, kelders,
bijgebouwen, afdaken en terreinafscheidingen. Indien inventaris, huurdersbelang of goederen
zijn verzekerd wordt onder opstal verstaan het in de polis vermetde gebouw, of dat gedeelte
van het gebouw, dat uitsluitend in gebruik is bij verzekerde.

De in de opstal aanwezige vaste en Iosse inrichting van her bedrijf, de instelling of de praktijk
met uitzondering van huurdersbetang en goederen.

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

De in de opstal aanwezige waren, koopmansgoederen, fabrikaten en grondstoffen, bestemd
omte worden verkocht of verwerkt.

9 Opruimingskosten

10 NHT

1 1 Terrorisme/preventieve
maatregelen

12 Uitkedngsprotocol

Artiket 2

De niet reads in de schadevaststelting begrepen kosten voor het afbreken, wegruimen en
afvoeren van verzekerde zaken, voor zover de afbraak, wegruiming en/of afvoer her
noodzakelijk gevolg is van een op de polis gedekte gebeurtenis en daarvoor geen enkele
behandeling of bewerking van grond of water is vereist,

De maatschappij heeft zich voor het terrorismerisico herverzekerd bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT).

Onder terrorisme wordt verstaan:
gewetddadige handelingen en/of gedragingen begaan in de vorm van een aanslag of een
reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, alsmede
her (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen

ats gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevotge
hebbend, bij mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaat, dan wel anderszins econo-
mische be~angen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks, respec-
tievelijk het verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen - al dan niet in enig organisatorisch
verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze
doelen te verwezenlijken.

Onder preventieve maatregelen wordt hierbij verstaan:
van overheidswege en/of door verzekerde(n) en/of derde(n) getroffen maatregelen om her
onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft
verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken,

Op de regeling van terrorismeschade is her Protocol afwikkeling claims voor terrorisme-
schaden van toepassing. Een afschrift van de voliedige tekst van her uitkeringsprotocol is
verkrijgbaar bij de maatschappij of te raadplegen op de website van de maatschappij.

Omschrijving van de dekking

De verzekering dekt de in de polis vermelde zaken tegen materi~le schade, indien deze
onmiddellijk en uitsluitend her gevolg is van een onvoorziene hierna vermelde gebeurtenis,
ook als deze het gevolg is van eigen gebrek, maar met inachtneming van de uitsluitingen als
vermeld in artikel 3.

1 Brand en brandblussing

20ntploffing

3 Bliksemins~ag

4 Storm

5 Neervallen tuchtvaartuigen

6 Zaken bevestigd aan
het gebouw

7 RoIlend materieel buiten
de opstaI

Gedekte gebeurtenissen

Zie Nadere Omschriivingen

Zie Nadere Omschdivingen.

Zie Nadere Omschriivingen.

Deze dekking is uitsIuitend van kracht indien meeverzekering uit bet polisbiad biijkt,
Zie Nadere Omschriivingen.

Deze dekking is uitsluitend van kracht indien meeverzekering uit het polisblad blijkt.
Met het neervalten van luchtvaartuigen is gelijk te stellen he~t neervallen van ruimte-
vaartuigen (zie Nadere Omschrijvingen).

Tevens z~n verzekerd

Indien op de polis inventaris is verzekerd: de aan de buitenkant van de opstal bevestigde
brand- en inbraakpreventieve middelen, (licht)reclame, zonweringen en antennes.

Indien op de polis inventaris is verzekerd: rollend materieei voor zover behorend tot de
inventaris, met uitzondering van motorrijtuigen, voor zover dit roliend materieel niet of niet
voldoende op een andere polis is verzekerd, onverschiltig waar in Nederland tegen brand,
brandblussing, ontploffing en blikseminslag.



8 Goederen van derden in tndien op de polls goederen zijn verzekerd en het verzekerde bedrag daarvoor ruimte laat:
de opstal in de opstal tegen een gedekte gebeurtenis. Deze dekking getdt alteen voor zover deze

goederen niet of niet voldoende op een andere polis zijn verzekerd.

9 Bereddingskosten

10Kosten van experts bij
schaderegeling

11 Risico-omschdjving

12 Risicobekendheid

13 Risicowijziging zonder
meldingsplicht

14 Risicowijziging met
metdingsplicht

Artikel 3

1 Motest

2 Atoornkernreacties

3 Aardbeving en vulkanische
uitbarsting

4 Inductie

50verstroming

Vergoedineen boven de verzekerde bedragen

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

Het salaris en de kosten van alle experts komen ten laste van de maatschappij.
Van de door verzekerde benoemde expert echter tot maximaal bet bedrag van salaris
en kosten van de door de maatschappij benoemde expert.

Risicobekendheid

De omschrijving van het risico in de potis wordt geacht van de verzekeringnemer afkornstig te zijn.

De maatschappij verklaart zich bekend met ligging, bouwaard, constructie, inrichting,
verwarming en de omschreven bestemrning van de opstal bij her aangaan van de verzekering.
De rnaatschappij verklaart zich ook bekend met de belendingen, ongeacht hoe deze zijn dan
wel in de toekomst zullen worden.

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

De verzekeringnemer dient de maatschappij schriftelijk in kennis te stelten van:
- wijziging van de in de polis omschreven bestemming en bouwaard van de opstal;
- leegsta~d van de opstal of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan;
- het buiten gebruik zijn van de opstal of een als zelfstandig aan te merken deel daarvan

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

- her geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van de opstal.

Deze melding dient met bekwame spoed te geschieden doch uiterlijk binnen 8 weken na
optreden van ~en van de wijzigingen, tenzij de verzekeringnemer van de wijziging niet op de
hoogte was en kan aantonen dat hij dit ook redelijkerwijs niet kon zijn.

Uitsluitingen en beperkingen

Schade ats gevotg van molest (zie Nadere Omschrijvingen).

Schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig
hoe deze zijn ontstaan (zie Nadere Omschrijvingen).

Schade als gevolg van aardbeving of vulkanische uitbarsting.

Schade aan elektrische en elektronische apparatuur/instaltaties door overspanning en/of
inductie, tenzij andere sporen van blikseminslag (zie Nadere Omschrijvingen) in of aan her
gebouw, waarin de verzekerde zaken aanwezig zijn, worden aangetroffen.

Schade als gevotg van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere
waterkeringen, ongeacht of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een op deze polis
gedekte gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet voor schade door brand of ontploffing als
gevolg van overstroming.

6 Neerslag/grondwater

7 Eigen risico storm

Artikel 4

1 Voortaxatie

Schade ats gevolg van het binnendringen door storm van grondwater of neerslag via de
begane grond.

Voor stormschade aan de opstal getdt een eigen risico van 2%0 van het verzekerde bedrag
met een minimum van � 225,- en een maximum van � 1.000,- per gebeurtenis.
Voor stormschade aan inventaris en goederen geldt een eigen risico van � 225,- per
gebeurtenis.

Waarderingsgrondslagen

De verzekedng geschiedt op basis van de in de potis vermetde waarderingsgrondslag.

[ndien de verzekering geschiedt op basis van een taxatie door deskundigen overeenkornstig
artikel 275 Wetboek van Koophandel (WvK), dan wordt her taxatierapport geacht deel van de
verzekeringsovereenkomst uit te rnaken en heeft de taxatie ten aanzien van elke in her
taxatierapport met een afzonderlijk bedrag omschreven zaak, behoudens bet hierna bepaalde,
de kracht van een taxatie als bedoeld in artiket 275 WvK.
Te rekenen vanaf de dagtekening van bet rapport geldt de taxatie drie jaar als een taxatie
bedoeld in artikel 275 WvK.
tndien de taxatie betrekking heeft op de opstal en de opstalverzekering is voorzien van een
indexclausule geldt de taxatie, te rekenen vanaf de dagtekening van bet rapport gedurende
6 jaar als een taxatie in de zin van artike! 275 WvK. De uit de indexering voortvloeiende
verhoging of vedaging van het verzekerde bedrag wordt geacht op dezelfde wijze te zijn
overeengekomen. In geval van schade wordt her getaxeerde bedrag aangepast conform bet
bepaatde in artikel 5.9.



2 Herbouwwaarde

3 Verkoopwaarde

4 Nieuwwaarde

5 Dagwaarde

6 Inkoopwaarde

7 Kostprijs

Artikel 5

Is na vertoop van de hierboven vermelde termijn geen nieuw rapport uitgebracht, dan blijft de
taxatie gedurende een periode van maximaal 6 maa~den van kracht als een taxatie door
partijen in de zin van artikel 274 WvK. Daarna wordt bet verzekerde bedrag beschouwd
opgave van de verzekerde zelf (open polls in de zin van artikel 273 WvK}.

De taxatie verliest te alien tijde haar kracht:
- bij buitenbedrijfstelling, afbraak of verwijdering van de getaxeerde zaak;
- in geval van overgang van tier verzekerde belang indien de getaxeerde zaak voor andere

doeleinden gebruikt gaat worden;
- indien niet binnen 12 maanden na de schadedatum schriftelijk aan de maatschappij wordt

meegedeetd dat op dezelfde pleats en met dezelfde bestemming wordt hersteld of
herbouwd (opstal) of tot heraanschaf of herstel en voortzetting van her bedrijf wordt
overgegaan (overige zaken).

Het bedrag dat nodig is voor herbouw van de opstal op dezelfde plaats en met dezelfde
bestemming.

De waarde van de opstal bij verkoop onder aftrek van de waarde van de 9fond en de
fundering.

Het bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezelfde scott en kwaiiteit aan te schaffen.

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

Her bedrag dat nodJg is om goederen van dezeffde soort en kwaliteit aan te schaffen.

De inkoopwaarde van de verbruikte grond- en hulpstoffen alsmede de overige kosten voor
zover deze geacht kunnen worden direct aan de bewe~king te zijn besteed.

Schade

1 Verplichtingen van
verzekerde bij schade

2 Verlies van recht op
schadevergoeding

3 Schaderegeling opstal,
inventaris, huurders-
belang en goederen

4 Schadevaststelling opstal

Bij schade is verzekerde verpticht:
- de schade zoveel mogelijk te beperken;
-terstond kennis te geven aan de maatschappii;
- een schriftelijke schade-aangifte in te dienen;
- alto informatie en bewijsstukken te verstrekken welke de maatschappij of de door hear

aangestefde export nodig acht;
- aanwijzingen van de maatschappij of de door hear aangesteide expert op te volgen en alto

redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen;
- bij schade veroorzaakt door derden terstond aangifte te doen bij de po/itie en in ieder

opzicht mee te werken opdat de maatschappij doze schade ken verhalen;
- indien goederen op de polls zijn verzekerd can te torten, dat gedurende de Iooptijd van de

verzekering een zorgvuldige voorraadadministratie is bijgehouden;
- indien verzekerde op dezetfde pleats en met dezelfde bestemming herstett of herbouwt

(opstal) of indien tot heraanschaf of herstel en voortzetting van hot bedrijf wordt
overgegaan (inventaris en goederen), dit binnen 12 maanden na de scbadedatum
schriftelijk aan de maatschappij mee te deten.

tndien op last van de overheid voortzetting van het bedrijf op dezelfde pleats niet is
toegestaan dan dient dit eveneens binnen 12 maanden na de schadedatum schriftelijk aan
de maatschappij te worden meegedeeld.

Elk recht op schadevergoeding vervalt:
- ats verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt;
- als enige uit deze verzekeringsovereenkomst voortvtoeiende verplichting niet is nagekomen

en daardoor de belangen van de maatschappij zijn geschaad;
- als niet binnen 6 maanden nadat de schadevergoeding door de maatschappij mocht zijn

geweigerd, een rechtsvordering is ingesteld;
- door vedoop van 5 jaar nadat de schade heeft plaatsgevonden;
- 8 woken na bet moment van risicowijziging als vermeld in artikel 2.14 indien is verzuimd de

maatschappij van doze wijziging tijdig schriftelijk 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 verzekedng
hebben voortgezet tegen een hogere premie, dan zal recht op schadevergoeding blijven
bestaan in de verhouding van de oorspronkelijke premie tot de nieuwe premie.

De schade, alsmede de bereddJngskosten, worden in onderling overteg geregeld of zulJen
worden vastgesteld door twee exports, ~6n te benoemen door de maatschappij en 66n te
benoemen door verzekerde. Voor hot geval doze experts geen ovoreenstemming kunnen
bereiken, benoemen zij van tevoren een derde expert die binnen de grenzen van de beide
taxaties een bindende uitspraak zal doen.

Voor de schadevaststetling wordt uitgegaan van de in de polis vermelde waarderingsgrond-
slag zijnde voortaxatie, herbouwwaarde of verkoopwaarde.

Vo_o~taxat{e bii herstell n of h ~bou en
Indien op basis van voortaxatie is verzekerd, zal de schade worden vastgesteld op basis
van doze voortaxatie en van verkoopwaarde. Heeft de voortaxatie haor kracht verloren
dan zal de schade worden vastgesteld overeenkomstig hot bepaa/de in hot artikel ’N/et
herstellen of herbouwen’, tenzij anders wordt overeengekomen, Hot schadebedrag op
basis van voortaxatie wordt gesteld op hot verschil tussen hot bedrag van de voortaxatie
en de waarde van de restanten. De restanten worden gewaardeerd op dezetfde grondslag
als de voortaxatie. Hot schadebedrag op basis van verkoopwaarde wordt geeteld op hot
verschil tussen de verkoopwaarde van de opstal onmiddellijk voor de schade en van de
restanten onmiddelliik daarna.



5 Schadevaststeiling
inventaris

Schadeveraoedina
Hat vastgestelde schadebedrag op basis van verkoopwaarde wordt in 6~n termijn vergoed.
Is her vastgestelde schadebedrag op basis van verkoopwaarde lager dan hat vastgestelde
schadebedrag op basis van voortaxatie, dan wordt het verschil vergoed indien verzekerde
heeft voldaan aan de laatstvermelde verplichting in artikel 5.1 en hadst de uitgaven voor
herstet of herbouw zijn gedaan.

Herbouwwaarde bii herstellen of herbouwen
Indien naar herbouwwaarde is verzekerd, zal de schade worden vastgesteld op basis van
herbouwwaarde en verkoopwaarde. De schadebedragen worden gesteld op hat verschit
tussen de waarden van de opstal onmiddellijk voor de schade en van de restanten
onmiddellijk daarna.

Schadevergoedina
Het laagste van de vastgestelde schadebedragen op basis van herbouwwaarde en
verkoopwaarde wordt in ~#n termijn vergoed. Is bet vastgesteide schadebedrag op basis
van verkoopwaarde lager dan bet vastgestelde schadebedrag op basis van
herbouwwaarde, dan wordt hat verschil vergoed indian verzekerde heeft votdaan aan de
laatstvermelde verplichting in artikel 5.1 en hadst de uitgaven voor herstel of herbouw op
dezelfde piaats of, indian dit door de overheid wordt verboden, elders binnen Nederland,
zijn gedaan, tenzij anders wordt overeengekomen.

indien bij herbouw elders de kosten hoger uitvallen dan bij herbouw op dezelfde plaats,
worden de meerkosten niet vergoed.
De totals schadevergoeding zal nooit meet bedragen dan de werkelijk bestede kosten met
als maximum hat hoogste van de vastgestelde schadebedragen.

Niet he~-stellen of herbouwen
Indien naar verkoopwaarde is verzekerd, bij niet herstellen of herbouwen op dezelfde
ptaats met dezelfde bestemming of indien niet is voldaan san de laatstvermelde
verplichting in artikel 5.1, zal de schade worden vastgestetd op basis van de
verkoopwaarde van de opstal onmiddellijk voor de schade of op basis van herbouwwaarde
indien deze lager is.

Afbraak. onteiaenina, leeastand en kraken
De schade zat altijd op deze wijze worden vastgesteld indian reeds voor de schade:
-het voornemen bestond de opstal af te breken;
- de opstal was voorbestemd voor afbraak of onteigening;
- de opstat door de gemeente onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard.

Tenzij verzekerde sen herbouwplicht heeft, zat de schade ook op deze wijze
worden vastgesteld indien:

- de opstal of een sis zelfstandig san te merken deal ervan leeg stond of langer
dan 8 waken buiten gebruik was ente koop stond aangeboden;

- de opstal geheel of gedeeitelijk was gekraakt.

Het schadebedrag wordt gesteld op het verschil tussen de vastgestelde waarde van de
opstat onmiddellijk voor de schade en van de restanten onmiddellijk daarna.

Schadevergoediea
Hat vastgestelde schadebedrag wordt in 6~n termijn vergoed.

Voor de schadevaststelling wordt uitgegaan van de in de polis vermelde waarderingsgrond-
slag zijnde voortaxatie, nieuwwaarde of dagwaarde,

Voortaxatie ~ heraanschaffen of herstellen
Indien op basis van voortaxatie is verzekerd, zal de schade worden vastgesteld op basis
van daze voortaxatie en van dagwaarde, Heeft de voortaxatie haar kracht verloren, dan zal
de schade worden vaslgesteld overeenkomstig her bepaalde in hat artikel ’Niet
heraanschaffen of herstellen’, tenzij anders wordt overeengekomen.
Hat schadebedrag op basis van voortaxatie wordt gesteld op hat verschil tussen hat
bedrag van de voortaxatie en de waarde van de restanten. De restanten worden
gewaardeerd op dezelfde grondslag sis de voortaxatie.
Het schadebedrag op basis van dagwaarde wordt gesteld op her verschil tussah de
dagwaarde van de inventaris onmiddellijk voor de schade en van de restanten onmiddellijk
daarna of, indian dit minder is, op bet bedrag van de begrote herstelkosten.

Schadeveraoedina
Her vastgesteIde schadebedrag op basis van dagwaarde wordt in ~n termijn vergoed. Hat
verschil tussen hat uitgekeerde schadebedrag en bet vastgestelde schadebedrag op basis
van voortaxatie wordt vergoed, indien verzekerde heeft voldaan san de laatstvermelde
verplichting in artikel 5.1 an hadst de uitgaven voor heraanschaf of herstsl zijn gedaan.

Nieuwwaarde bij heraanschaffen of herstellen
Indian naar nieuwwaarde is verzekerd, zai de schade worden vastgesteid op basis van
nieuwwaarde en van dagwaarde.
Hat schadebedrag op basis van nieuwwaarde wordt gesteld op hat verschil tussah de
nieuwwaarde van de inventaris onmiddellijk voor de schade en van de restanten
onmiddelliik daarna of, indian dit minder is,*op bet bedrag van de herstelkosten, eventueet
vermeerderd met sen door de schade veroorzaakte en door hsrstel niet opgeheven
waardevermindering.

Het schadebedrag op basis van dagwaarde wordt gestetd op her verschit tussen de
dagwaarde van de inventaris onmiddeliijk voor de schade en de restanten onmiddeltijk
daarna, of indian dit minder is, op bet bedrag van de begrote herstelkosten.



Schadeveraoedin(~
Het vastgestetde schadebedrag op basis van dagwaarde wordt in 6en termijn vergoed.
Het verschit tussen het uitgekeerde schadebedrag en het vastgestelde schadebedrag op
basis van nieuwwaarde wordt vergoed, indien verzekerde heeft voldaan aan de
laatstvermelde verplichting 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.

6 Schadevaststelling
goederen

7 Schadevergoeding

8 Schadevaststelling
huurdersbelang

9 Schadevergoeding

10 Schadevaststelling
geleasde en/of gehuurde
inventaris en/of
gehuurde goederen

11Schadevergoeding

12 Indexvoorwaarden opstal
en huurdersbetang

13 Verbrugging

14 Onderverzekering opstal

3 Niet heraanschaffen of herstelten
Bij niet heraanschaffen of herstellen en niet voortzetten van her bedrijf, of indien niet is
voldaan aan de laatstvermelde verplichting in artikel 5.1, zal de schade worden vastgesteld
op basis van dagwaarde.

~,tti!d dar~waard~
De schade zat altijd op basis van dagwaarde worden vastgesteld:
- indien de inventaris op basis van dagwaarde is verzekerd;
- indien verzekerde reeds voor de schade her voornemen had het bedrijf te beeindigen;
- 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 aan her gebruik waarvoor ze bestemd waren;
- voor zaken bevestigd aan het opstal als vermeld in artikel 2.4.

Schadeveraoedina
Het vastgestelde schadebedrag wordt in ~6n termijn vergoed.

Voor de schadevaslstelling van goederen wordt uitgegaan van de in de polis vermelde
waarderingsgrondslag zijnde inkoopwaarde en/of kostprijs. Voor goederen, niet zijnde in bet
bedrijf vervaardigde halffabrikaten of eindprodukten, wordt uitgegaan van de inkoopwaarde
van de goederen onmiddellijk voor de schade. Voor goederen, die in her bedrijf zijn
vervaardigd, wordt uitgegaan van de kostprijs van de goederen onmidde!lijk voor de schade.

Het vastgestelde schadebedrag wordt in 6~n termijn vergoed.

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

Het vastgestelde schadebedrag wordt in ~n termijn vergoed.

Voor de schadevaststelling wordt uitgegaan van de dagwaarde. De vergoeding bedraagt
echter nooit meer dan her bedrag welke verzekerde kraohtens de lease- of huurovereenkomst
op her moment van de schade aan de leasemaatschappij of verhuurder verschuldigd is.

Het vastgestelde schadebedrag wordt in ~n termijn vergoed.

Dit artikel is alleen van toepassing indien door bet vermelden van een indexcijfer in de polis
is aangegeven dat de verzekering op indexvoorwaarden geschiedt.
Jaarlijks wordt per de premievervaidatum bet verzekerde bedrag en als gevolg daarvan de
premie verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten overeenkomstig her laatste door het
Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer voor bouwkosten.
Her peil van de bouwkosten op de datum van ingang van deze verzekering of van ornzetting
op indexvoorwaarden, is uitgedrukt in her in de polis vermelde indexcijfer.
Indien bij schade blijkt, dat de waarde van de opstal of bet huurdersbelang hoger is dan her
verzekerde bedrag, dat op de laatste premievervaldatum overeenkomstig het indexcijfer is
vastgesteld, dan gefdt voor de regeling van de schade een verzekerd bedrag dat overeenkomt
met bet indexcijfer op bet moment van de schade. Ats maximum geldt 125 % van bet op de
laatste premievervaldatum vastgestelde verzekerde bedrag.
Indien tijdelijk hog een verzekering eiders !oopt, die niet op indexvoorwaarden is gesloten,
de eerder vermetde wijziging als gevolg van verandering van her indexcijfer over bet totale op
de opstal of bet huurdersbelang verzekerde bedrag, dus inclusief her eiders verzekerde
bedrag, worden toegepast.

Indien in geval van schade blijkt dat de verzekeringnemer ook andere materi~le brand-
verzekeringen bij de maatschappij heeft gesloten die van kracht zijn op bet adres waar de
schade heeft plaatsgevonden, dan zu!len de verzekerde bedragen van alle verzekerde zaken
worden betrokken in de verbrugging.
De vrijvatlende bedragen van zaken die op basis van voortaxatie waren verzekerd rnaar niet
meer aanwezig zijn, zullen ook in de verbrugging worden betrokken.
Heeft geen dan wel slechts gedeeltelijke vervanging plaatsgehad, dan worden de vrijvaliende
bedragen in de in dit artikel bedoetde herberekening betrokken. De premie van alle betrokken
zaken wordt herberekend door de genoteerde premiepromillages te vermenigvuidigen met de
waarden van de verzekerde zaken onmiddellijk voor de schade. Deze waarden worden,
afhankelijk van de wijze van schadevaststelling, bepaald overeenkomstig de
waarderingsgrondslagen als vermeld is in artikel 4.
Uit her verschil tussen de herberekende premie en de oorspronkelijke premie ontstaat een
overschot dan wel een tekort per verzekerde zaak. Het totale overschot aan premie wordt
over zaken met een tekort aan premie verdeeld. De verdeling geschiedt in verhouding van her
tekort per verzekerde zaak tot het totale tekort. Na de verdeling ontstaat een herleide premie
waarmee tegen de genoteerde premiepromillages de verzekerde bedragen opnieuw worden
vastgesteld. De herleide verzekerde bedragen zullen als basis dienen voor de schade-
vergoeding overeenkomstig bet bepaalde in artikel 5.4 t/rn 5.8. De maatschappij zal nooit
meer vergoeden dan her totaal van de oorspronkelijk verzekerde bedragen.

In gevai van onderverzekering wordt de schade vergoed naar verhouding van het verzekerde
bedrag tot de herbouwwaarde dan wel de verkoopwaarde, afhankelijk van de wijze van
schadevaststetling overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.4.



Indien op de polls verschillende bedragen zijn verzekerd geldt bovenstaande per verzekerd
onderdeeL

15 Onderverzekering
inventaris en goederen

In geval van onderverzekering wordt de schade vergoed naar verhouding van het verzekerde
bedrag tot de nieuwwaarde dan wel de dagwaarde, afhankelijk van de wijze van
schadevaststelling overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.5 en 5.6.
Indien op de polis verschillende bedragen ziin vmzekerd geldt bovenstaande per verzekerd
onderdeel.

16 Onderverzekering
huurdersbelang

17 E~ders lopende verzekedng

In geval van onderverzekering wordt de schade vergoed naar verhouding van bet verzekerde
bedrag tot de herstelkosten.

Als zaken geheel of gedeelteliik verzekerd zijn op verschillende poiissen, al dan niet van
oudere datum, zaI op grond van deze polls nooit meer worden vergoed dan een evenredig
aandee~ in de schade.

18 Speciale polls

Artikel 6

AIs op deze polis verzekerde zaken tevens op een speciale polls zijn verzekerd, bestaal
daarvoor onder deze polis geen dekking.

1 Premiebetaling

2 Premierestitutie

Artikel 7

1 Herziening van premie
en/of voorwaarden

2 Verhuizing

3 Herbeoordeling bij
ns~cow~jz~gmg

40vergang van her
verzekerde belang

Artikel 8

1 Duur en be~indiging

Premie, waarin begrepen kosten en eventueel assurantiebetasting, 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 een nadere ingebrekestelling nodig is, geen dekking
meer. De verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen.

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.

De verzekeringnemer heeft recht op een naar billijkheid vast te stellen restitutie van premie
over de nog niet verstreken verzekeringstermijn:
- bij tussentijdse beeindiging door de maatschappij anders dan wegens (een poging tot)

opzettelijke misleiding van de maatschappij;
- bij tussentijdse beeindiging omdat het verzekerde belang is komen te vervallen als gevo~g

van overlijden of (r)emigratie.

Restitutie vindt niet plants indien het te restitueren bedrag minder dan ( 10,- bedraagt.

Wijziging van de verzekering

De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van
dezelfde soort als deze verzekering te herzien en deze verzekering tussentijds ann de n~euwe
premie en/of voorwaarden ann te passen. De maatschappij zat de verzekeringnemer van
tevoren schriftetijk in kennis stellen van de aanpassing. Tot 30 dagen na de
aanpassingsdatum heeft de verzekeringnemer her recht de aanpassing schriftelijk te
weigeren, indien deze leidt tot hogere premie of voorwaarden die voor hem nadeliger zijn.
Indien de verzekeringnemer van dit recht gebraik maakt, eindigt de verzekedng met
onmiddellijke ingang. AIs de verzekering bestaat uit verschillende in de polis vermelde en in
de premie-opstelling gespecificeerde onderdelen, dan geldt deze herzieningsregeling per
onderdeel en is be#indiging alleen mogelijk voor de onderdeten, waarop de aanpassing
betrekking heeft.

De verzekeringnemer is verplicht met bekwame spoed kennis te geven nan de maatschappij
dat de in de polls omschreven zaken blijvend naar een ander adres binnen Nederland worden
overgebracht. Indien de verzekeringnemer verzuimt hiervan kennis te geven dan vervalt de
dekking 30 dagen na de datum van risicowijziging. De verzekeringnemer kan op grond van
deze wijziging de verzekering niet tussentijds be6indigen.

Na ontvangst van een melding van een risicowijziging als bedoetd in artikel 2.14 en/of 7.2
de maatschappij nan de verzekeringnemer berichten of de verzekering al dan niet voortgezet
kan worden en zo ja, of dit ongewijzigd zal geschieden of dat de premie en/of voorwaarden
zullen worden herzien. Wordt hierover met de verzekedngnemer geen overeenstemming
bereikt, dan zal de verzekering door de maatschappij worden beeindigd met inachtneming van
een opzegtermijn van 30 dagen.

Bij overgang van her verzekerde belang blijft de dekking van kracht gedarende 30 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 polls is aangegeven.
De contractsduur wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor de in de polls aangegeven
termijn, tenzij de verzekering overeenkomstig het hieronder bepaalde is be~indigd.
Opzegging van de verzekering tegen bet einde ~,an de contractsduur waarvoor de verzekering
is aangegaan of vedengd, dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste 3 maanden.

2 Tussentijdse be~indiging De verzekering of een onderdeel daarvan kan door de verzekeringnemer tussentijds worden
door verzekeringnemer opgezegd indien deze, overeenkomstig her bepaalde in artike! 7.1, niet akkoord gnat met een

aanpassing van premie en/of voorwaarden.



3 Tussentijdse be6indiging
door de maatschappij

Artikel 9

1 Adres

2 Persoonsgegevens

3 Toepasselijk recht en
klachteninstanties

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

voldoen, met sen opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
- na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk op de 309 dag na afwikkeling is

geschied, met sen opzegtermijn van tenminste t4 dagen;
-indien in gevai van schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, met onmiddellijke

ingang;
- na sen zodanige wijziging van het risico, dat de maatschappij overeenkomstig het bepaalde

in artikel 7.3 niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben verzekerd, met een
opzegtermijn van tenminste 14 dagen;

- indien door de maatschappij vosrgeschreven maatregelen of voorzieningen ter beperking
van hat risi¢o niet binnen de vastgeste~de termijn zijn getroffen, met een opzegterrniin van
tenminste !4 dagen.

Algemene informatie

Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan
zijn laatste bij de maatschappij bekende adres, of aan bet adres van de tussenpersoon via
wiens bemiddeting deze verzekering Ioopt.

Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door
de maatschappij verwerkt ten behoeve van bet aangaan en uitvoeren van overeenkomsten,
voor hat uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestriiding van frauds jegens
financi~Ie instellingen, voor statistische analyse en omte kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode ’Verwerking Persoonsgegevens
Financiele tnstellingen’ van toepassing. Een consumentenbrochure van daze gedragscode
kunt u bij de maatschappij opvragan.
De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond
van Verzekeraars www.verzekeraars,nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij hat
Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 85 00,

Op deze verzekering is Nsdedands recht van toepassing.
Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kan men zieh, behalve tot
de directie van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam,
wenden tot her Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN ’s-Gravenhage.

t Atoomkernreactfes

2 Blikseminslag

3 Brand

4 Molest

Nadere Omschrijvingen

Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbii energie vriikomt 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 gebruikt te worden voor industri~le, commerciele, landbouwkundige,
medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden,
mils er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor
vervaardiging, gebruik, opslag en her zich ontdoen van radio-actieve stoffen.
Uitzondering hierop geldt indian krachtens enige wet of enig verdrag sen derde voor de
geleden schade aansprakelijk is. Onder ’wet’ is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de
aansprakelijkheid op hat gebied van de kernenergie. Onder ’keminstallatie’ wordt verstaan
sen kerninstallatie in de zin van de bedoe~de wet.

Onder blikseminslag wordt verstaan een ontlading van atmosferische elektriciteit naar de
aarde toe, waardoor tar plaatse van de blikseminslag aantoonbare schade is ontstaan aan
her aardoppervfak en/of zicf~ daarop bevindende zaken.

Onder brand wordt verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlarnmen gepaard
gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.

Derhalve is onder andere geen brand:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren:
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels,

Onder molest wordt verstaan:
Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar,
of althans de een de ander, gebruikmakend van rnilitaire machtsmiddeten, bestrijden.
Hieronder wordt mede verstaan hat gewapend optreden van een Vredesmacht
van de Verenigde Naties;
Burgeroorlog: sen min of meer georganiseerde gewefddadige strijd tussah inwoners van
eenzelfde staat;
Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat gericht tegen het openbaar
9ezag;
Binnenlandse onlusten: rain of meer georganiseerde g~welddadige handelingen, op
verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat;
Oproer: een rain of meet georganiseerde plaatselijke beweging, gericht tegen bet
openbaar gezag;
Muiterij: sen rain of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enig
gewapende macht, gericht tegen het gazag waaronder zij gesteld zijn,

NI~ De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen sen onder-
deal van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981
ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd.



5 Neervallen van
luchtvaartuigen

6 Ontploffing

Onverminderd het bepaa~de in de molestclausule is ook gedekt schade aan de verzekerde
zaken ten gevotge van her getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of
vallend luchtvaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan tosgeraakt, daaruit geworpen
of daaruit gevallen projectiet, ontploffingsmiddel of ander voorwerp alsmede enig ander
voorwerp dat getroffen is door enig hier vermeld voorwerp.

Onder ontploffing wordt verstaan een gehele of gedeeltelijke vernieling onrniddellijk
veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen,
zulks met inachtnarne van her hierna bepaalde, Is de ontploffing ontstaan binnen een - al
dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een eenklaps verlopende krachtsuiting
voldaan, indien de wand van her vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen en
dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds
v66r de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zo-
danige scheiding heeft ondergaan dat door bet uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de
door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan
elkaar gelijk zijn geworden, ts dit niet het gevaI of is de ontploffing buiten een vat onstaan,
dan moet de eensktaps verlopende hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn
geweest van gassen en dampen, welke door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare,
gas- en dampvormige stoffen, of een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting
gebracht.

In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieiing van zaken als onder artikel 2 in de
inleidende alinea genoernde zaken door ontploffing is reverts gedekt de schade, ontstaan
door schade aan deze zaken welke als gevolg van die vernieling moet worden aangernerkt.

NB De tekst van deze clausule en van de daarbij behorende toelichting is d.d. 5 april 1982,
onder nurnmer 275/82, door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland ter griffie
van de Arrondissernentsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.

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


