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1 Brandgevaarlijke werkzaamheden (Garantie) 

Deze garantie geldt indien verzekerde aan derden opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden aan gebouwen of 
bedrijfsuitrusting/inventaris waarbij gebruik wordt gemaakt van open vuur, gereedschappen met hoge 
oppervlaktetemperaturen danwel activiteiten worden verricht waarbij vonken kunnen ontstaan. 
 
Verzekerde garandeert dat tenminste zal worden gehandeld overeenkomstig de instructies zoals opgenomen in het Formulier 
Brandgevaarlijke Werkzaamheden. 
 
In geval van schade dient uit het door de verzekerde en de uitvoerder volledig ingevulde en ondertekende Formulier te blijken 
dat aan deze garantie is voldaan. 
 
Indien niet aan deze garantie is voldaan geldt een eigen risico van 10% van het aan verzekerde uit te keren schadebedrag, met 
een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000,-, tenzij verzekerde aannemelijk maakt dat de schade hierdoor 
niet is veroorzaakt. 

2 Buitenopslag (Garantie) 

Verzekerde garandeert dat hij, dan wel degene voor wie hij verantwoordelijk is, geen brandbare zaken buiten het gebouw  
binnen 10 meter vanaf de gevel van het gebouw respectievelijk vanaf het afdak van het gebouw opslaat. 
 
Opslag van brandbare zaken in (afval)containers is binnen 10 meter vanaf de gevel en/of afdak toegestaan indien deze 
containers zijn vervaardigd van staal, voorzien van een met een slot af te sluiten deksel en na werktijd aldus worden 
afgesloten. 
 
Indien in geval van schade blijkt dat niet aan deze garantie is voldaan geldt een eigen risico van 10% van het aan verzekerde 
uit te keren schadebedrag, met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000,-, tenzij verzekerde 
aannemelijk maakt dat de schade hierdoor niet is veroorzaakt of vergroot. 

3 Elektrische installaties (Garantie) 

Verzekerde garandeert dat de elektrische installatie, voor zover hij daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld, voldoet 
aan de voor die installatie geldende NEN of NEN-EN normering en overeenkomstig die normering wordt beheerd en 
periodiek gecontroleerd. 
 
In geval van schade dient uit de rapportage en/of het certificaat, afgegeven door de installatieverantwoordelijke, te blijken 
dat aan deze garantie is voldaan. De installatieverantwoordelijke is een ter zake deskundig(e) medewerker van verzekerde of 
installatiebureau. 
 
Indien niet aan deze garantie is voldaan geldt een eigen risico van 10% van het aan verzekerde uit te keren schadebedrag, met 
een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000,-, tenzij verzekerde aannemelijk maakt dat de schade hierdoor 
niet is veroorzaakt. 
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