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In aanvulling op de polisvoorwaarden zijn de navolgende uitbreidingen van kracht ten aanzien van: 
 
Clausules A: Verzekerde maxima 
Clausules B: Uitbreiding polisvoorwaarden 
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Clausules A: Verzekerde maxima 

2 Omvang van de dekking 

2.2.17 Storing in of uitval van koel- en diepvrieskasten respectievelijk –kisten. Deze dekking geldt alleen voor verzekerde inhoud 
van deze kasten of kisten. De maximale dekking bedraagt € 2.500,- per gebeurtenis.  

3 Dekking nabij het gebouw en elders binnen Europa 

3.1.3 In portakabins of containers nabij de gebouwen op de adressen die op het polisblad zijn genoemd of op locaties binnen Europa 
die niet op het polisblad zijn genoemd. De maximale schadevergoeding bedraagt € 125.000,- per locatie. 

3.1.4 In gebouwen op locaties binnen Europa die niet op het polisblad zijn genoemd. De maximale schadevergoeding bedraagt  
€ 125.000,- per locatie. 

3.1.5 Buiten gebouwen op locaties binnen Europa die niet op het polisblad zijn genoemd met uitzondering van storm, water, stoom, 
neerslag, hagel, sneeuw, aanrijding, aanvaring en als gevolg daarvan afgevallen of uitgestroomde lading, werkstaking, 
relletjes of opstootjes. De maximale schadevergoeding bedraagt € 125.000,- per locatie. 

3.3 Deze verzekering dekt, tot een elders in de polis genoemd maximum, tevens schade aan of verlies van verzekerde 
gevaarsobjecten, die zich bevinden in een afgesloten personenauto binnen de Benelux indien de dader zich door inbraak, 
waarvan aan de buitenzijde van de auto sporen zijn geconstateerd, toegang tot de auto heeft verschaft. De maximale 
vergoeding bedraagt € 2.500,- per gebeurtenis. 

4 Vergoeding boven het verzekerde bedrag 

Indien niet of niet voldoende elders verzekerd geeft deze verzekering bij een schade door een gedekt gevaar/gebeurtenis en 
boven het verzekerde bedrag tot elders in de polis genoemde maxima recht op vergoeding van: 

4.1 Bereddingskosten, zo nodig tot maximaal 50% boven de verzekerde som van de betreffende locatie. 

4.2 Opruimingskosten tot maximaal € 125.000,- per gebeurtenis of indien dat meer blijkt te zijn tot maximaal 10% van de 
verzekerde som, maar niet meer dan € 500.000,-.  

4.3 De kosten van vervoer en opslag van de verzekerde gevaarsobjecten, tot maximaal 10% van de verzekerde som van de 
betreffende locatie als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de gebouwen; 

4.4 Schade aan door verzekerde gehuurde gebouwen in geval van inbraak (artikel 2.2.10) of vandalisme (artikel 2.2.11) althans 
indien en voor zover deze schade ten laste van verzekerde komt tot maximaal 10% boven de verzekerde som van de 
betreffende locatie. 

4.5 Huurderving 
Huurderving gedurende maximaal 52 achtereenvolgende weken indien en voorzover dit geen onderdeel is van de 
bedrijfsschadevergoeding. Indien niet tot herstel of herbouw (ter plaatse of elders) wordt overgegaan, dan gedurende 
maximaal 13 achtereenvolgende weken. In beide gevallen tot maximaal 10% van de verzekerde som van het beschadigde 
gebouw. 
Als verzekerde zowel eigenaar als gebruiker van het gebouw is, dan wordt de huurderving vastgesteld op basis van de 
economische huurwaarde van het gebouw.  

4.6 Extra kosten die verzekerde krachtens wettelijk voorschrift of op last van de overheid moet maken, tot maximaal € 25.000,-. 

4.7 Schade aan tuinaanleg met alles wat daartoe behoort, alsmede de bestrating indien en voor zover deze schade ten laste komt 
van verzekerde, tot maximaal 10% van de verzekerde som. Uitgezonderd hiervan is schade door storm, tenzij de schade wordt 
veroorzaakt door het neerstorten van (onder)delen van het gebouw door de storm; 

4.8 Indien bedrijfsuitrusting/inventaris is verzekerd:  
4.8.1 geld en geldswaardig papier (waaronder begrepen cheques, betaalkaarten, betaalpassen, chipkaarten e.d.), voor zover 

eigendom van verzekerde en zich bevindende in de op het polisblad vermelde gebouwen, tot maximaal € 2.500,- per 
gebeurtenis. Buiten die gebouwen zijn deze zaken alleen verzekerd tegen afpersing en beroving; 

4.8.2 de kosten van het vervangen, inregelen van sloten, (computer)kaarten of verdere afsluitmiddelen, wanneer deze vervanging 
het noodzakelijke gevolg is van diefstal van sleutels, toegangskaarten etc., ongeacht of de diefstal heeft plaatsgevonden op de 
verzekerde locatie dan wel bij directieleden of bevoegde personeelsleden thuis, tot maximaal € 2.500,- per gebeurtenis. 
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4.8.3 het financieel nadeel door het als betaling van geleverde goederen en/of diensten in ontvangst nemen van vals geld, vals 
geldswaardig papier, ontvreemde of vervalste cheques, betaalkaarten, dan wel betaling door middel van ontvreemde of 
vervalste betaalpassen, chipkaarten en dergelijke, tot maximaal € 2.500,- per gebeurtenis. 
Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien bedrijfsuitrusting/inventaris is verzekerd en voor zover het financieel 
nadeel niet door een financiële instelling wordt vergoed. 

4.9 Afmakingscourtage 
Deze verzekering geschiedt inclusief de schaderegelingscourtage van 1% (met een maximum van € 250.000,- per 
gebeurtenis) welke door de makelaar aan de verzekerden in rekening wordt gebracht. Verzekeraars bieden derhalve dekking 
voor 101% van de onder de verzekering gedekte bedragen hetgeen in de premie is inbegrepen. 

8 Schade en omvang van de vergoeding 

8.2.2.2 bedrijfsuitrusting/inventaris: de nieuwwaarde.  
De vervangingswaarde wordt aangehouden: 
– indien verzekerde reeds voor de schade het voornemen had het bedrijf te beëindigen; 
– indien niet tot voortzetting van het bedrijf en herinvestering wordt overgegaan; 
– indien van voortzetting van het bedrijf en/of herinvestering niet binnen 12 maanden na de schadedatum aan 

verzekeraars schriftelijk mededeling wordt gedaan; 
– voor zaken waarvan de vervangingswaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde; 
– voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij zijn bestemd; 
– voor motorrijtuigen (waaronder brom- en snorfietsen), caravans en andere aanhangwagens, vaartuigen, alsmede 

onderdelen daarvan; 
– voor kunstvoorwerpen, antiek en zeldzame zaken. 

9 Verbrugging 

9.1 Indien meerdere locaties zijn verzekerd, dan is het verbruggen van verzekerde bedragen van andere locaties naar de locatie 
waar zich een schade heeft voorgedaan (hierna: schadelocatie) slechts toegestaan tot maximaal 130% van de laatst bij 
verzekeraars bekende verzekerde bedragen van de schadelocatie. 
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Clausules B: Uitbreiding polisvoorwaarden 
 

Schaderegeling en (voorschot)betaling 
Verzekeraars zullen uiterlijk vier weken nadat zij in het bezit zijn gesteld van alle voor de beoordeling van de schade 
benodigde gegevens, tot schade-uitkering overgaan, tenzij verzekeraars van mening zijn dat de schade overeenkomstig de 
polisvoorwaarden niet – of niet geheel – voor vergoeding in aanmerking komt, welk standpunt zijn eveneens binnen 
voornoemde termijn aan de verzekeringnemer kenbaar zullen maken. Bij gedeeltelijke erkenning zullen verzekeraars wel het 
niet betwiste gedeelte van de schade binnen de voornoemde termijn uitkeren. 
 
Verzekeraars zullen, na een schriftelijk verzoek daartoe een voorschotbetaling verrichten tot maximaal het bedrag dat op dat 
moment als onbetwiste schade onder de polis is vastgesteld. 
 

Opzegging bij verminderde solvabiliteit 
De verzekeringnemer heeft het recht om het aandeel van een verzekeraar in deze verzekering tussentijds met onmiddellijke 
ingang schriftelijk op te zeggen indien: 
– deze verzekeraar insolvent wordt of anderszins niet meer aan zijn verplichtingen blijkt te kunnen voldoen en/of 
– deze verzekeraar door Standard & Poor’s een lagere rating dan BBB of een daarmede vergelijkbare lagere rating van AM 

Best heeft gekregen. 
 
De verzekeringnemer heeft in dat geval recht op restitutie van de premie over het niet verstreken deel van de 
verzekeringstermijn voor het aandeel van de desbetreffende verzekeraar. 
 

Wijziging aandeel 
Indien het aandeel, in deze verzekering, van een of meer verzekeraars wordt gewijzigd, zonder dat dit gevolgen heeft voor de 
condities of premie(s) van deze verzekering, geeft dit geen recht tot opzegging van deze verzekering door verzekeringnemer. 
 

Opzegtermijn verzekeraars 
In afwijking van artikel 17.2 is bepaald dat wanneer de overeenkomst niet minstens drie maanden voor de contractsvervaldag 
schriftelijk door (een) verzekeraar(s) is opgezegd, zij stilzwijgend met de laatst overeengekomen termijn verlengd doch voor 
niet langer dan twaalf maanden. 
 
 


