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1 Clausule automatische dekking 

De ondertekenaars der polis verlenen zonder voorafgaande opgave automatische dekking tot een bedrag van € 2.000.000,- 
per locatie ten aanzien van: 
a Alle nieuw verkregen gebouwen en/of inhoud, mits vallend binnen de grenzen gesteld door de omschrijving van de bij 

deze polis verzekerde bedrijven en gelegen zijn binnen de landen waarin de op het polisblad genoemde locaties 
gevestigd zijn. 

b Uitbreidingen, wijzigingen, verbeteringen, betimmeringen en verbouwingen van onder deze polis verzekerde objecten. 
 
Verzekerde verplicht zich zo spoedig mogelijk na 1 januari van ieder jaar een gedetailleerde opgave te verstrekken van alle 
gebouwen en/of inhoud, welke per die data onder deze polis verzekerd zijn. 
 
Alle uit de jaarlijkse gedetailleerde opgaven van verzekerde blijkende wijzigingen in de verzekerde som zullen voor de 
premieberekeningen geacht worden te hebben plaatsgevonden op 1 juli van het betreffende verzekeringsjaar en 
premieverrekening voor deze mutaties zal jaarlijks per vervaldatum plaatsvinden op basis van 50% van de jaarpremie. 

2 Clausule storm 

Met schade door storm veroorzaakt wordt gelijkgesteld: 
1 Regen-, sneeuw- en/of hagelschade, voor zover deze schade het gevolg is van stormschade aan het (de) verzekerde 

gebouw(en) of aan het (de) gebouw(en) waarin de verzekerde zaken zich bevinden. 
2 Vermissing van iets van het verzekerde door diefstal of op enige andere wijze gedurende de storm of de beredding, 

doch alleen indien de storm aan verzekerde zaken schade heeft toegebracht. 
3 De schade aan een door storm beschadigd verzekerd voorwerp veroorzaakt door gehele of gedeeltelijke vernieling van 

het verzekerde op last van hogerhand geschiedt, teneinde gevaar voor schade aan naburige voorwerpen of voor de 
openbare veiligheid te voorkomen. 

3 Clausule water stoom en neerslag 

Water of stoom, gestroomd uit - binnen en buiten het gebouw gelegen - leidingen of daarop aangesloten toestellen en 
installaties van waterleidingen en centrale verwarming, als gevolg van springen door vorst, breuk, verstopping of ander 
plotseling optredend defect. 
 
In dit geval worden tevens vergoed de kosten van opsporing van de breuk of het defect en van het daarmee verband houdende 
breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw. Indien het voorval het gevolg is van 
springen door vorst worden bovendien vergoed de kosten van herstel van de beschadigde leidingen, toestellen en het sanitair, 
voor zover deze voor rekening van verzekerde komen en die kosten niet op een andere polis gedekt zouden zijn als de dekking 
die dit artikel verleent niet zou bestaan 
1 Water, overgelopen uit genoemde toestellen en installaties.  
2 Neerslag, regen, sneeuw, hagel, smeltwater, mits niet binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken. 
3 Water, binnengedrongen als gevolg van verstopping van rioolputten of buizen. 
4 Grondwater, mits binnengedrongen door afvoerleidingen en daarop aangesloten toestellen en installaties. 
5 Water uit aquaria door breuk of defect daarvan. 
6 Medeverzekerd is schade aan het aquarium zelf, alsmede aan de inhoud ten gevolge van het onvoorzien leeglopen. 
 
Uitgesloten van vergoeding is/zijn: 
1 Schade als gevolg van vochtdoorlating van muren, constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw. 
2 De reparatiekosten van daken, dakgoten en regen, afvoerpijpen. 

4 Clausule reconstructiekosten 

Ondergetekenden vergoeden aan Verzekerde, tot het in de polisblad genoemde maximum, de reconstructiekosten die worden 
gemaakt als gevolg van schade of verlies van administratieve en financiële gegevens, tekeningen, e.d., die aanwezig  zijn op 
de op het polisblad genoemde locatie, door een verzekerd gevaar/gebeurtenis. 
 
Indien verzekerde na een materiële schade mocht besluiten het bedrijf niet voort te zetten, zal de termijn van 
schadevergoeding worden beperkt tot 13 weken. 
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5 Clausule extra kosten 

5.1 Omvang van de dekking 
Ondergetekenden vergoeden aan verzekerde, tot het in het polisblad genoemde maximum,  de te maken extra kosten indien 
de in deze polis omschreven objecten door de in de polis genoemde schadeoorzaken materiële schade lijden aan de gebouwen 
en/of de zich daarin en/of daarbij bevindende bedrijfsuitrusting / inventaris en/of goederen, waardoor stagnatie optreedt.  
 
Indien verzekerde na een materiële schade mocht besluiten het bedrijf niet voort te zetten, zal de termijn van 
schadevergoeding worden beperkt tot 13 weken. 

5.2 Definitie 
Tot de extra kosten worden ondermeer gerekend: 
a Kosten voor het reconstrueren, vervangen, enz. van de verloren gegane of beschadigde monsters en dergelijke. 
b Kosten voor het verzamelen, reconstrueren, reproduceren, vervangen, enz. van de verloren gegane of beschadigde 

administratie. 
c Extra kosten, welke verband houden met het eventueel elders doen verwerken van bestandsgegevens en dergelijke via 

voor deze verwerking geschikte apparatuur. 
d Verhoogde research-kosten. 
e Verhoogde of bijzondere reclamekosten als bijvoorbeeld van reclamecampagnes, enz. 
f Huur van (een) tijdelijk in gebruik genomen gebouw(en) of ruimte(n) respectievelijk eventuele verbouwingskosten en 

dergelijke bij de inrichting daarvan. 
g Bouwkosten van (een) tijdelijk(e) gebouw(en). 
h Huur van machines, apparatuur en/of eventuele verdere inrichting. 
i Diverse belastingen in verband hiermede. 
j Kosten van het overbrengen van meubilair, boeken, materiaal, apparatuur enz., van de vorengenoemde gebouwen naar 

het (de) tijdelijk in gebruik genomen gebouw(en) of ruimte(n), vice versa. 
k Salarissen aan extra personeel, alsmede salarissen en vergoedingen voor overwerk. 
l Extra kosten voor elektriciteit, verwarming, water, telefoon schrijfbehoeften, enz. 
m Onder ‘extra kosten’ zijn niet begrepen reparatiekosten aan of aanschaffingskosten van meubilair, apparatuur, 

inventarissen, enz., tenzij in overleg met en na goedkeuring van verzekeraars gemaakt. 

6 Indexclausule 

Gebouwen 
De verzekerde som wordt jaarlijks per de premievervaldag verhoogd of verlaagd overeenkomstig het laatst bekende 
indexcijfer, vastgesteld door een onafhankelijke deskundige instelling. Bij schade zullen de in de verzekeringsvoorwaarden 
bedoelde experts ook een raming geven van het indexcijfer op het moment van de schade. Is dit indexcijfer hoger dan het 
indexcijfer op grond waarvan de verzekerde som het laatst werd vastgesteld, dan geldt voor de regeling van de schade als 
verzekerde som het bedrag verkregen na toepassing van het door de experts geraamde indexcijfer. Blijkt het aldus 
vastgestelde verzekerd bedrag desondanks lager te zijn dan de werkelijke herbouwwaarde voor de schade dan wordt het 
verzekerd bedrag verhoogd tot de werkelijke herbouwwaarde, doch niet meer dan 125% van het laatst overeengekomen 
verzekerd bedrag. De op het polisblad genoemde premie per duizend Euro wordt jaarlijks berekend over de verzekerde som, 
die elk jaar per premievervaldag wordt vastgesteld. 
 
Huurdersbelang/verbouwingskosten 
De verzekerde som wordt jaarlijks per de premievervaldag verhoogd of verlaagd overeenkomstig het laatst bekende 
indexcijfer, vastgesteld door een onafhankelijke deskundige instelling. Bij schade zullen de in de verzekeringsvoorwaarden 
bedoelde experts ook een raming geven van het indexcijfer op het moment van de schade. Is dit indexcijfer hoger dan het 
indexcijfer op grond waarvan de verzekerde som het laatst werd vastgesteld, dan geldt voor de regeling van de schade als 
verzekerde som het bedrag verkregen na toepassing van het door de experts geraamde indexcijfer. Blijkt het aldus 
vastgestelde verzekerd bedrag desondanks lager te zijn dan de werkelijke waarde voor de schade dan wordt het verzekerd 
bedrag verhoogd tot de werkelijke waarde, doch niet meer dan 125% van het laatst overeengekomen verzekerd bedrag. De op 
het polisblad genoemde premie per duizend Euro wordt jaarlijks berekend over de verzekerde som, die elk jaar per 
premievervaldag wordt vastgesteld. 
 
Bedrijfsuitrusting/inventaris 
De verzekerde som wordt jaarlijks per de premievervaldag verhoogd of verlaagd overeenkomstig het laatst bekende 
indexcijfer, vastgesteld door een onafhankelijke deskundige instelling. Bij schade zullen de in de verzekeringsvoorwaarden 
bedoelde experts ook een raming geven van het indexcijfer op het moment van de schade. Is dit indexcijfer hoger dan het 
indexcijfer op grond waarvan de verzekerde som het laatst werd vastgesteld, dan geldt voor de regeling van de schade als 
verzekerde som het bedrag verkregen na toepassing van het door de experts geraamde indexcijfer. Blijkt het aldus 
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vastgestelde verzekerd bedrag desondanks lager te zijn dan de werkelijke nieuwwaarde voor de schade dan wordt het 
verzekerd bedrag verhoogd tot de werkelijke nieuwwaarde, doch niet meer dan 125% van het laatst overeengekomen 
verzekerd bedrag. De op het polisblad genoemde premie per duizend Euro wordt jaarlijks berekend over de verzekerde som, 
die elk jaar per premievervaldag wordt vastgesteld. 

7 Extra kosten overheid 

In afwijking van het gestelde in de van toepassing zijnde voorwaarden worden extra kosten die verzekerde krachtens 
wettelijk voorschrift of op last van de overheid moet maken, vergoed tot maximaal € 50.000,-. 

8 Clausule merkenbescherming 

Bij schade aan de verzekerde zaken welke van een handels – of fabrieksmerk van verzekerde of van een ander zijn voorzien of 
duidelijk herkenbaar zijn als product of handelsartikel van verzekerde of een ander, kan verzekerde in overleg met expert(s) 
of verzekeraars bedoelde zaken laten reconditioneren dan wel vernietigen; verzekeraars zullen de kosten van het 
reconditioneren met bijkomende kosten vergoeden resp. schade- vergoeding verlenen op basis van totaal verlies. 
In het laatste geval zullen verzekeraars ook de kosten van het vernietigen met bijkomende kosten vergoeden. 

9 Clausule schadevergoeding mallen e.d. 

Schadevergoeding voor mallen, matrijzen, stempels, modellen, tekeningen, e.d. die nog courant zijn en/of waarvan de 
producten nog bij de cliënten in bedrijfsvaardige of bruikbare vorm aanwezig zin (voor zover deze niet getaxeerd verzekerd 
zijn) zal plaats vinden op basis van de door verzekerde gemaakte kosten om beschadigde of verloren gegane mallen e.d. te 
herstellen of opnieuw te vervaardigen. 
Incourante mallen e.d. worden vergoed op basis van dagwaarde, tenzij anders mocht zijn overeengekomen. 

10 Dekkingsgebied Begripsomschrijving NBUG 2006 en NBZB 2006 

De begripsomschrijving art. 1.3. Europa van de Nederlandse Beursvoorwaarden voor Uitgebreide Gevarenverzekering  
(NBUG 2006) en art. 1.5 Europa van de Nederlandse Beursvoorwaarden Voor Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering  
(NBZB 2006) worden vervangen door: 
 
Europa 
De landen van de Europese Unie, Andorra, (Turks) Cyprus, IJsland, Kanaaleilanden, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen,  
San Marino, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.  
 
 
 


