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Paragraaf 0: Algemeen deel Bedrijfsstagnatie
Verzekerde
• U als verzekeringnemer;
• de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.
Bij milieu
Als u naast deze bedrijfsschadeverzekering ook een milieuschadeverzekering op uw Bedrijven Compact Polis heeft
gesloten, is ook gedekt de bedrijfsschade gedurende de periode dat uw bedrijf geheel of gedeeltelijk stilstaat of stoornis
ondervindt als gevolg van een schade die is gedekt op de milieuschadeverzekering.
Uitsluitingen
Hieronder volgt de tekst van de in dit hoofdstuk meest voorkomende uitsluitingen. In de paragraaf waarin de dekking is
omschreven is aangegeven welke uitsluiting voor die dekking geldt:
0a Mededelingsplicht
	U bent wettelijk verplicht om de door ons vóór het sluiten van de overeenkomst gestelde vragen volledig en naar
waarheid te beantwoorden. Er bestaat geen recht op uitkering, als wij ontdekken dat u niet aan deze mededelingsplicht
heeft voldaan en wij u daar binnen een periode van 6 maanden na de ontdekking op wijzen.
0b Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)
• Niet verzekerd is schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond van nationale of internationale regelgeving niet
mag worden gehandeld.
• Niet verzekerd zijn de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten voor wie
geldt dat het verzekeraars op grond van nationale of internationale regelgeving niet is toegestaan die belangen te
verzekeren.
1

Schade als gevolg van het gedrag van verzekerde
De verzekering geeft geen dekking:
• als de verzekerde een verplichting die hij volgens de verzekering heeft, niet is nagekomen en hij ons daardoor in een
redelijk belang heeft geschaad;
• als de verzekerde een onvolledige of onware opgave van schade doet over het ontstaan, de aard of de omvang
van de schade met het opzet ons te misleiden en deze onvolledige of onware opgave het verval van het recht op
uitkering rechtvaardigt.

2	Aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming Niet
verzekerd is schade die veroorzaakt is door, die optreedt bij of die voortvloeit uit aardbeving, vulkanische uitbarsting,
atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming.
3 Kosten en/of boeten bedrijfsschade
	Niet verzekerd zijn gedurende de periode van bedrijfsschade niet doorgaande kosten, boetes en/of kosten die de
verzekerde zal moeten betalen door contractbreuk of niet tijdige uitvoering van overeenkomsten.
4

Uitgebreide gevaren
Niet verzekerd is schade die veroorzaakt is:
• door brand en/of brandblussing, blikseminslag, ontploffing en/of luchtvaartuigen;
• storm;
• diefstal na braak aan de buitenzijde van het pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden;
• vandalisme dat gepleegd is door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen, na braak aan
de buitenzijde van het pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden. Deze dekking geldt niet in geval van
(gedeeltelijk) leegstaande gebouwen of gebouwen die buiten gebruik zijn gesteld;
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• door aanvaring of aanrijding, lading die ergens af valt of uit vloeit, omvallen van of aanraken door kranen of
heistellingen;
• hagel, sneeuwdruk of wateraccumulatie, alsmede neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen;
• die het gevolg is van vochtdoorlating van muren of door slecht onderhoud van het gebouw ;
• door riool- of grondwater;
• door water, blusmiddel of stoom dat/die als gevolg van een defect dat plotseling is opgetreden of van springen door
vorst, onvoorzien is gestroomd uit installaties van de waterleiding, van de centrale verwarming, van blusinstallaties
en van airconditioning en de daarop aangesloten leidingen, sanitaire toestellen en andere toestellen;
• door het onvoorzien overlopen van water uit genoemde installaties en toestellen;
• door onvoorzien uitstromen of overlopen van water uit aquaria;
• olie die onvoorzien is gestroomd uit een verwarmingsinstallatie, ook als de olie onvoorzien stroomt uit daarbij
behorende leidingen of tanks;
• door rook en roet die plotseling zijn uitgestoten door verwarmingsinstallaties die op de schoorsteen zijn aangesloten;
• door plunderingen en relletjes en ongeregeldheden bij werkstakingen;
• door glasscherven als gevolg van breuk van vensterruiten, vitrines of spiegels.
Het melden van schade
Zodra de verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis, aanspraak en/of omstandigheid is hij verplicht
die zo spoedig mogelijk te melden aan ons. Bovendien moet hij zo spoedig mogelijk alle gegevens verstrekken en stukken
doorzenden. Als wij daarom vragen, dient hij een schriftelijke en ondertekende verklaring aan ons te overleggen waarin hij
aannemelijk maakt hoe de gebeurtenis is ontstaan en welke omvang de schade heeft die uit de gebeurtenis voortvloeit.
Hij dient ons zijn volle medewerking te verlenen, zoals het toegang verschaffen en het geven van inlichtingen aan ons of
aan door ons aangewezen deskundigen. Verder dient hij aan ons de leiding van de behandeling van de schaderegeling en
de procedures over te laten en alles na te laten wat onze belangen zou kunnen schades. Zo mag hij onder meer niets doen
of nalaten waaruit (erkenning van) aansprakelijkheid kan worden afgeleid. Hij moet alle aanwijzingen opvolgen die wij of
de door ons aangewezen deskundigen, hem geven. Ook dient hij ons zijn volle medewerking te verlenen bij het eventueel
verhalen van uitgekeerde schade.
Alle beschadigde zaken moeten bewaard blijven voor inspectie of expertise. Deze verplichting geldt niet als het bewaren zou
leiden tot verhoging van de te vergoeden schade.
De opgaven die de verzekerde mondeling of schriftelijk heeft verstrekt of nog zal verstrekken, kunnen gebruikt worden om
de oorzaak, de toedracht en de omvang van de schade te bewijzen.
Bij vermissing of als het vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd, is de verzekerde verplicht zonder uitstel
aangifte te doen bij de politie. Dit geldt in elk geval bij (poging tot) diefstal, (poging tot) (in)braak, verduistering en joyriding.
Eigen gebrek
Geldt niet voor Machinebreuk Bedrijfsschade en Extra kosten § 5 en § 15 en Elektronica Extra Kosten § 14 Voor de dekking
maakt het niet uit of de schade is veroorzaakt door eigen gebrek of eigen bederf of dat ze voortspruit uit de aard of de
natuur van de verzekerde zaken zelf.
Wie stelt de omvang van de schade vast
Of: wij.
Of: onze expert.
Of: onze expert met een expert van de verzekerde.
• Voor zij starten, kiezen zij een 3e expert.
– Die bepaalt de schade als zij het oneens zijn.
– Hij bepaalt de schade tussen het laagste en hoogste bedrag.
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• Alle experts zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).
– Of bij een vergelijkbare beroepsorganisatie.
 En in de statuten en reglementen van deze organisatie:
- Staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure.
- Zijn de eisen beschreven voor permanente opleiding van experts.
– Alle experts houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties van het Verbond van Verzekeraars.
Let op: dat wij het schadebedrag bepalen, betekent niet dat we de schade betalen.
Vaststelling van de omvang van de schadevergoeding
De schadevaststelling van de experts zal het verschil moeten aangeven tussen het verzekerde belang onmiddellijk vóór de
gebeurtenis en het belang onmiddellijk na de gebeurtenis. Beide waarden moeten uit het expertiserapport blijken.
Omvang van de schadevergoeding
Geldt voor Bedrijfsschade § 1 tot en met § 4
Onze verplichting tot schadevergoeding omvat de bedrijfsschade over een termijn, die aanvangt op het moment waarop de
bedrijfsschade ontstaat en die voortduurt zolang als voor het herstel van productie en/of omzet nodig is, doch maximaal
gedurende 52 opeenvolgende weken, tenzij anders is overeengekomen. Bovendien zijn de door u gemaakte kosten om
de bedrijfsschade te beperken verzekerd, echter tot maximaal het bedrag waarmee de schade beperkt is. Indien deze
kosten echter met voorafgaande goedkeuring van ons zijn gemaakt, dan worden zij volledig vergoed, eventueel boven de
verzekerde som, ook als de maatregelen geen of geen volledig resultaat hebben gehad.
De maximale uitkeringstermijn bedraagt 10 weken indien u:
1. uw bedrijf opheft;
2. in deze periode onvoldoende pogingen heeft gedaan om uw bedrijf voort te zetten;
3. een ander bedrijf in het gebouw gaat vestigen.
Geldt voor Machinebreuk bedrijfsschade § 5
Onze verplichting tot schadevergoeding omvat de bedrijfsschade over een termijn, die aanvangt op het moment dat er is
vastgesteld dat er sprake is van een beschadiging als gevolg van een gedekte gebeurtenis.
Geldt voor Exploitatiekosten § 6 tot en met § 9
Onze verplichting tot schadevergoeding omvat de vermindering van de inkomsten gedurende een uitkeringstermijn van 52
weken, tenzij anders overeengekomen, tot het moment waarop de instelling haar activiteiten volledig heeft kunnen hervatten.
Bovendien zijn de door u met onze goedkeuring gemaakte extra kosten om uw doelstelling te realiseren verzekerd, ongeacht
of hierdoor de omvang van de schade is verminderd.
De maximale uitkeringstermijn bedraagt 10 weken indien u:
1. uw activiteiten beëindigt;
2. in deze periode onvoldoende pogingen heeft gedaan om uw activiteiten voort te zetten;
3. andere activiteiten in het gebouw gaat uitoefenen.
Voor zowel bedrijfsschade als exploitatiekosten geldt dat bij de schadevaststelling rekening wordt gehouden met
omstandigheden die, indien de gebeurtenis niet had plaatsgevonden, eveneens vermeerdering of vermindering van de
resultaten tot gevolg zou hebben gehad.
Geldt voor Huurderving § 16 tot en met § 19
Onze verplichting tot schadevergoeding omvat de huurderving over een termijn, die aanvangt op het moment waarop de
huurderving ontstaat en die voortduurt zolang het gebouw geheel of gedeeltelijk niet kan worden gebruikt. Bovendien zijn
de door u gemaakte kosten om de huurderving te beperken verzekerd echter tot maximaal het bedrag waarmee de schade
beperkt is. Indien deze kosten echter met voorafgaande goedkeuring van ons zijn gemaakt, dan worden zij volledig vergoed,
eventueel boven de verzekerde som, ook als de maatregelen geen of geen volledig resultaat hebben gehad.
De maximale uitkeringstermijn bedraagt 10 weken indien u het gebouw niet herbouwt of herstelt.
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Expertisekosten
Wij betalen de expertisekosten.
• Alleen voor het bepalen van de hoogte van de schade.
• De kosten van onze expert.
• De kosten van de expert van verzekerde tot en met de kosten van onze expert.
– Rekent de expert van verzekerde meer? Dan blijven die extra kosten voor rekening van verzekerde.
• De kosten van de 3e expert.
• Alle experts zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).
– Of bij een vergelijkbare beroepsorganisatie.
 En in de statuten en reglementen van deze organisatie:
- Staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure.
- Zijn de eisen beschreven voor permanente opleiding van experts.
– Alle experts houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties van het Verbond van Verzekeraars.
Voldoet een expert niet aan deze eisen? Dan zijn de kosten van die expert niet verzekerd.
Let op: we betalen alleen als deze kosten noodzakelijk zijn door een schade die verzekerd is.
Speciale verzekering en verzekering elders
Als een belang dat door deze verzekering gedekt wordt, ook verzekerd is onder een speciale op die zaak afgestemde
verzekering, zal de speciale verzekering voorgaan. In andere gevallen van samenloop dan hier bedoeld zullen wij tot
uitkering overgaan. Wij zullen daarbij geen beroep doen op wettelijke bepalingen die gaan over de vermindering van onze
gehoudenheid tot uitkering wegens elders lopende verzekeringen. De verzekerde is dan echter verplicht - als wij daarom
vragen - zijn rechten tegenover de andere verzekeraars aan ons over te dragen tot het bedrag van de vermindering.
Onderverzekering
Als het verzekerde belang lager is dan het berekende belang onmiddellijk vóór de gebeurtenis, dan vindt de uitkering plaats
in evenredigheid van het verzekerde belang tot het berekende belang. Dit geldt niet voor de kosten van experts en de kosten
van de door hen geraadpleegde personen. Maar deze uitzonderingen zijn niet van toepassing als er andere verzekeringen
van kracht zijn op hetzelfde belang en tegen dezelfde gebeurtenis.
Automatische overdekking bij verzekering van bedrijfsschade en/of exploitatiekosten
Als bij schade blijkt dat het werkelijk belang hoger is dan het verzekerd belang, dan wordt - voor de regeling van de schade het verzekerd belang verhoogd met maximaal 30%.
Uitbetaling van de schadevergoeding
Als vaststaat dat wij moeten uitkeren, maar de hoogte van het schadebedrag nog niet definitief bekend is, kunnen op
verzoek van verzekerde voorschotten worden verstrekt.
Vergoeding voor schade overdragen aan anderen
U kunt uw vergoeding niet overdragen aan anderen tenzij wij daar toestemming voor hebben gegeven.
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Paragraaf 1: Brand bedrijfsschade
Omvang van de verzekering
Als de voortgang van uw bedrijf geheel of gedeeltelijk tot stilstand wordt gebracht door of stoornis ondervindt van een
gebeurtenis, die door u is verzekerd en waarvoor door ons in het zich voordoende geval ook daadwerkelijk dekking wordt
verleend, genoemd in één van de paragrafen van hoofdstuk 1 en 2, verzekeren wij uw bedrijfsschade ontstaan door:
• materiële schade die tijdens de duur van de verzekering door een gedekte gebeurtenis is veroorzaakt aan het gebouw
en/of aan de daarin aanwezige inventaris en/of voorraad.
Dit geldt uitsluitend als de schade is veroorzaakt door:
– brand en/of brandblussing;
– blikseminslag;
– ontploffing;
– luchtvaartuigen;
De dekking van de hierboven genoemde gebeurtenissen geldt ook voor inventaris en/of voorraad aan de buitenkant van het
gebouw en op het terrein daarvan, al of niet onder afdaken, in vitrines, automaten en eilandetalages;
• materiële schade in trappenhuizen, privéruimten en kelderboxen van het gebouw tegen alle gedekte gebeurtenissen;
• het niet toegankelijk zijn van het gebouw als dit het gevolg is van een straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te
water. Dit geldt uitsluitend als de afzetting een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan een naburig
gebouw;
• storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas. Dit geldt uitsluitend als de storing langer dan 6 uren
heeft geduurd en als de storing een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan het leverend
elektriciteitsbedrijf, waterleidingbedrijf of gasdistributiebedrijf;
• materiële schade die tijdens de duur van de verzekering door een gedekte gebeurtenis is ontstaan aan gebouw en/of
inhoud van een deel van het winkelcentrum. Dit geldt uitsluitend als:
– het bedrijf van de verzekerde deel uitmaakt van dat winkelcentrum;
– dit bedrijf niet gelegen is of wordt uitgeoefend in het deel van het winkelcentrum waar de materiële schade zich heeft
voorgedaan;
– het laatstbedoelde deel van het winkelcentrum geheel of gedeeltelijk moet worden afgesloten;
• materiële schade die tijdens de duur van de verzekering is ontstaan aan gebouw en/of inhoud van een naburig bedrijf of
winkelcentrum dat als publiekstrekker geldt. Dit geldt uitsluitend als deze publiekstrekker tijdelijk moet worden gesloten
als gevolg van een gedekte gebeurtenis.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• kosten en/of boeten bedrijfsschade (3)
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Paragraaf 2: Storm bedrijfsschade
Omvang van de verzekering
Als de voortgang van uw bedrijf geheel of gedeeltelijk tot stilstand wordt gebracht door of stoornis ondervindt van een
gebeurtenis, die door u is verzekerd en waarvoor door ons in het zich voordoende geval ook daadwerkelijk dekking wordt
verleend, genoemd in één van de paragrafen van hoofdstuk 1 en 2, verzekeren wij uw bedrijfsschade ontstaan door:
• materiële schade die tijdens de duur van de verzekering door een gedekte gebeurtenis is veroorzaakt aan het gebouw
en/of aan de daarin aanwezige inventaris en/of voorraad.
Dit geldt uitsluitend als de schade is veroorzaakt door storm.
Deze dekking geldt niet voor inventaris en/of voorraad aan de buitenkant van het gebouw en op het terrein daarvan, al of
niet onder afdaken, in vitrines, automaten en eilandetalages;
• materiële schade in trappenhuizen, privéruimten en kelderboxen van het gebouw;
• het niet toegankelijk zijn van het gebouw, als dit het gevolg is van een straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te
water. Dit geldt uitsluitend als de afzetting een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan een naburig
gebouw;
• storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas. Dit geldt uitsluitend als de storing langer dan 6 uren
heeft geduurd en als de storing een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan het leverend
elektriciteitsbedrijf, waterleidingbedrijf of gasdistributiebedrijf;
• materiële schade die tijdens de duur van de verzekering door een gedekte gebeurtenis is ontstaan aan gebouw en/of
inhoud van een deel van het winkelcentrum. Dit geldt uitsluitend als:
– het bedrijf van de verzekerde deel uitmaakt van dat winkelcentrum;
– dit bedrijf niet gelegen is of wordt uitgeoefend in het deel van het winkelcentrum waar de materiële schade zich heeft
voorgedaan;
– het laatstbedoelde deel van het winkelcentrum geheel of gedeeltelijk moet worden afgesloten;
• materiële schade die tijdens de duur van de verzekering is ontstaan aan gebouw en/of inhoud van een naburig bedrijf of
winkelcentrum dat als publiekstrekker geldt. Dit geldt uitsluitend als deze publiekstrekker tijdelijk moet worden gesloten
als gevolg van een gedekte gebeurtenis.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• kosten en/of boeten bedrijfsschade (3)
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Paragraaf 3: Inbraak, diefstal, vandalisme bedrijfsschade
Omvang van de verzekering
Als de voortgang van uw bedrijf geheel of gedeeltelijk tot stilstand wordt gebracht door of stoornis ondervindt van een
gebeurtenis, die door u is verzekerd en waarvoor door ons in het zich voordoende geval ook daadwerkelijk dekking wordt
verleend, genoemd in één van de paragrafen van hoofdstuk 1 en 2, verzekeren wij uw bedrijfsschade ontstaan door:
• materiële schade die tijdens de duur van de verzekering door een gedekte gebeurtenis is veroorzaakt aan het gebouw
en/of aan de daarin aanwezige inventaris en/of voorraad.
Dit geldt uitsluitend als de schade is veroorzaakt door:
– diefstal - of een poging daartoe - van bestanddelen van het gebouw;
– (in)braak of poging daartoe;
– diefstal na braak aan de buitenzijde van het pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden;
– vandalisme dat gepleegd is door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen, na braak aan de
buitenzijde van het pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden. Deze dekking geldt niet in geval van (gedeeltelijk)
leegstaande gebouwen of gebouwen die buiten gebruik zijn gesteld;
– gewelddadige beroving of afpersing;”
De dekking van de hierboven genoemde gebeurtenissen geldt niet voor roerende zaken aan de buitenkant van het
gebouw en op het terrein daarvan, al of niet onder afdaken, in vitrines, automaten en eilandetalages, behalve in geval van
gewelddadige beroving of afpersing;
• materiële schade in trappenhuizen, privéruimten en kelderboxen van het gebouw tegen alle gedekte gebeurtenissen;
• het niet toegankelijk zijn van het gebouw als dit het gevolg is van een straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te
water. Dit geldt uitsluitend als de afzetting een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan een naburig
gebouw;
• materiële schade die tijdens de duur van de verzekering door een gedekte gebeurtenis is ontstaan aan gebouw en/of
inhoud van een deel van het winkelcentrum. Dit geldt uitsluitend als:
– het bedrijf van de verzekerde deel uitmaakt van dat winkelcentrum;
– dit bedrijf niet gelegen is of wordt uitgeoefend in het deel van het winkelcentrum waar de materiële schade zich heeft
voorgedaan;
– het laatstbedoelde deel van het winkelcentrum geheel of gedeeltelijk moet worden afgesloten;
• materiële schade die tijdens de duur van de verzekering is ontstaan aan gebouw en/of inhoud van een naburig bedrijf of
winkelcentrum dat als publiekstrekker geldt. Dit geldt uitsluitend als deze publiekstrekker tijdelijk moet worden gesloten
als gevolg van een gedekte gebeurtenis.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• kosten en/of boeten bedrijfsschade (3)
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Paragraaf 4: Waterschade en overige gevaren bedrijfsschade
Omvang van de verzekering
Als de voortgang van uw bedrijf geheel of gedeeltelijk tot stilstand wordt gebracht door of stoornis ondervindt van een
gebeurtenis, die door u is verzekerd en waarvoor door ons in het zich voordoende geval ook daadwerkelijk dekking wordt
verleend, genoemd in een van de paragrafen van hoofdstuk 1 en 2, verzekeren wij uw bedrijfsschade ontstaan door:
• materiële schade die tijdens de verzekeringsduur is veroorzaakt aan het gebouw en of aan de daarin aanwezige
inventaris en/of voorraad;
Dit geldt uitsluitend als de schade is veroorzaakt door:
– een plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging aan de koelapparatuur. Daarbij maakt het niet uit door welke
gebeurtenis de beschadiging is ontstaan. Tot de koelapparatuur worden ook de bijbehorende reservoirs, leidingen en
andere onderdelen gerekend;
– een storing in de levering van elektriciteit door brand, of wat met brand wordt gelijkgesteld, of ontploffing. Voorwaarde
daarbij is dat de brand of ontploffing optreedt in de centrale die de elektriciteit levert, of in de bijbehorende
onderstations, schakelstations en kabels;
– inductie en/of over- en onderspanning die het gevolg is van bliksem;
– aanvaring of aanrijding, lading die ergens af valt of uit vloeit, omvallen van of aanraken door kranen of heistellingen
en voor zover het inventaris en/of voorraad betreft een en ander mits het gevolg van het getroffen worden van het
gebouw door een van deze gebeurtenissen;
– onvoorzien uitstromen of overlopen van water uit aquaria, en voor zover het inventaris en/of voorraad betreft inclusief
de schade aan de inhoud daarvan, en uit waterbedden;
– olie die plotseling en onvoorzien is gestroomd uit een verwarmingsinstallatie, ook als de olie plotseling en onvoorzien
stroomt uit daarbij behorende leidingen of tanks;
– rook en roet die plotseling zijn uitgestoten door verwarmingsinstallaties die op de schoorsteen zijn aangesloten;
– plunderingen en relletjes en ongeregeldheden bij werkstakingen;
– neerstorten van radio- en tv-antennes;
– glasscherven als gevolg van breuk van vensterruiten en, voor zover het inventaris en/of voorraad betreft, vitrines en
spiegels;
– hagel, sneeuwdruk of wateraccumulatie, alsmede neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen;
– water, blusmiddel of stoom dat/die als gevolg van een defect dat plotseling is opgetreden of van springen door vorst,
onvoorzien is gestroomd uit installaties van de waterleiding, van de centrale verwarming, van blusinstallaties en van
airconditioning en de daarop aangesloten leidingen, sanitaire en andere toestellen (met uitzondering van een defect
aan, of losschieten van, vulslangen of tuinslangen);
– het onvoorzien overlopen van water uit genoemde installaties en toestellen;
• materiële schade in trappenhuizen, privéruimten en kelderboxen van het gebouw;
• materiële schade aan inventaris en/of voorraad aan de buitenkant van het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw
en op het terrein daarvan, al of niet onder afdaken, in automaten, vitrines of eilandetalages, uitsluitend in geval van
gewelddadige beroving of afpersing, plunderingen en relletjes;
• het niet toegankelijk zijn van het gebouw als dit het gevolg is van een straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te
water. Dit geldt uitsluitend als de afzetting een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan een naburig
gebouw;
• storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas. Dit geldt uitsluitend als de storing langer dan 6 uren
heeft geduurd en als de storing een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan het leverend
elektriciteitsbedrijf, waterleidingbedrijf of gasdistributiebedrijf;
• materiële schade die tijdens de duur van de verzekering door een gedekte gebeurtenis is ontstaan aan gebouw en/of
inhoud van een deel van het winkelcentrum. Dit geldt uitsluitend als:
– het bedrijf van de verzekerde deel uitmaakt van dat winkelcentrum;
– dit bedrijf niet gelegen is of wordt uitgeoefend in het deel van het winkelcentrum waar de materiële schade zich heeft
voorgedaan;
– het laatstbedoelde deel van het winkelcentrum geheel of gedeeltelijk moet worden afgesloten;
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• materiële schade die tijdens de verzekeringsduur is ontstaan aan gebouw en/of inhoud van een naburig bedrijf of
winkelcentrum dat als publiekstrekker geldt. Dit geldt uitsluitend als deze publiekstrekker tijdelijk moet worden gesloten
als gevolg van een gedekte gebeurtenis.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• kosten en/of boeten bedrijfsschade (3)
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Paragraaf 5: Machinebreuk bedrijfsschade
Omvang van de verzekering
Als de voortgang van uw bedrijf geheel of gedeeltelijk tot stilstand wordt gebracht door of stoornis ondervindt van een
gebeurtenis, die door u is verzekerd en waarvoor door ons in het zich voordoende geval ook daadwerkelijk dekking wordt
verleend, genoemd in één van de paragrafen van hoofdstuk 1 en 2, verzekeren wij uw bedrijfsschade ontstaan door:
alle plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen aan het verzekerd object. Daarbij maakt het niet uit hoe deze
beschadigingen zijn ontstaan. Verzekerd is dus ook schade die het gevolg is van eigen gebrek of eigen bederf, of die
onmiddellijk voortvloeit uit de aard van het verzekerd object zelf. Voor verzekerde objecten die op het moment van schade
ouder zijn dan 5 jaar zijn de elektronische componenten, die onderdeel zijn van het verzekerd object, uitsluitend verzekerd
tegen alle plotselinge en onvoorziene beschadigingen.
Voorwaarde is wel dat de materiële schade zodanig is, dat herstel of vervanging van (een onderdeel van) het verzekerd
object noodzakelijk is om haar weer in werking te kunnen stellen.
Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht:
• zolang het verzekerd object in bedrijf is of bedrijfsklaar is opgesteld binnen de gebouwen en/of terreinen die op het
verzekeringsbewijs zijn genoemd
• of terwijl het verzekerd object wordt gedemonteerd voor reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing
• en ook terwijl zij aansluitend wordt gemonteerd of getest of terwijl ermee wordt proefgedraaid.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• kosten en/of boeten bedrijfsschade (3)
• uitgebreide gevaren (4).
Bovendien is niet verzekerd bedrijfsschade als gevolg van schade
• door vermissing en/of zoekraken;
• door slijtage, corrosie, erosie, oxidatie of een ander geleidelijk bederf dat is opgetreden als natuurlijk gevolg van de
gewone werking en het normale gebruik van het verzekerd object;
• aan aan- en afvoerleidingen;
• aan verwisselbare werktuigen en gereedschappen;
• aan beveiligingen, dichtingen en niet-metalen onderdelen, met uitzondering van de elektronische besturing, de isolatie
van elektrische objecten en de kunststof onderdelen die dienen ter vervanging van metalen onderdelen;
• aan vloeistoffen, oliën, gassen, chemicaliën, katalysatoren, filter- en contactmassa’s en koelmedia;
• door fouten en gebreken die bekend waren of bekend behoorden te zijn aan verzekerde of aan zijn verantwoordelijke
bedrijfsleider en die niet aan ons bekend zijn gemaakt;
• door voortdurende overbelasting van of experimenteren met het verzekerd object.
De dekking van de hierboven genoemde gebeurtenissen geldt niet voor roerende zaken aan de buitenkant van het gebouw
en op het terrein daarvan, al of niet onder afdaken.
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Paragraaf 6: Brand exploitatiekosten
Omvang van de verzekering
Als de activiteiten van uw instelling geheel of gedeeltelijk stagneren als gevolg van een gebeurtenis, die door u is verzekerd
en waarvoor door ons in het zich voordoende geval ook daadwerkelijk dekking wordt verleend, genoemd in een van de
paragrafen van hoofdstuk 1 en 2, verzekeren wij uw bedrijfsschade ontstaan door:
• materiële schade die tijdens de verzekeringsduur is veroorzaakt aan het gebouw en/of aan de daarin aanwezige
inventaris en/of voorraad.
Dit geldt uitsluitend als de schade is veroorzaakt door:
– brand en/of brandblussing;
– blikseminslag;
– ontploffing;
– luchtvaartuigen;
• het niet toegankelijk zijn van het gebouw als dit het gevolg is van een straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te
water. Dit geldt uitsluitend als de afzetting een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan een naburig
gebouw ;
• storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas. Dit geldt uitsluitend als de storing langer dan 6 uren
heeft geduurd en als de storing een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan het leverend
elektriciteitsbedrijf, waterleidingbedrijf of gasdistributiebedrijf;
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
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Paragraaf 7: Storm exploitatiekosten
Omvang van de verzekering
Als de activiteiten van uw instelling geheel of gedeeltelijk stagneren als gevolg van een gebeurtenis, die door u is verzekerd
en waarvoor door ons in het zich voordoende geval ook daadwerkelijk dekking wordt verleend, genoemd in een van de
paragrafen van hoofdstuk 1 en 2, verzekeren wij uw bedrijfsschade ontstaan door:
• materiële schade die tijdens de duur van de verzekering is veroorzaakt aan het gebouw en of aan de daarin aanwezige
inventaris en/of voorraad.
Dit geldt uitsluitend als de schade is veroorzaakt door storm.
De dekking van deze gebeurtenis geldt niet voor roerende zaken aan de buitenkant van het gebouw en op het terrein
daarvan, al of niet onder afdaken.
• het niet toegankelijk zijn van het gebouw als dit het gevolg is van een straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te
water. Dit geldt uitsluitend als de afzetting een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan een naburig
gebouw;
• storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas. Dit geldt uitsluitend als de storing langer dan 6 uren
heeft geduurd en als de storing een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan het leverend
elektriciteitsbedrijf, waterleidingbedrijf of gasdistributiebedrijf.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
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Paragraaf 8: Inbraak, diefstal, vandalisme exploitatiekosten
Omvang van de verzekering
Als de activiteiten van uw instelling geheel of gedeeltelijk stagneren als gevolg van een gebeurtenis, die door u is verzekerd
en waarvoor door ons in het zich voordoende geval ook daadwerkelijk dekking wordt verleend, genoemd in een van de
paragrafen van hoofdstuk 1 en 2, verzekeren wij uw bedrijfsschade ontstaan door:
• materiële schade die tijdens de duur van de verzekering is veroorzaakt aan het gebouw en of aan de daarin aanwezige
inventaris en/of voorraad.
Dit geldt uitsluitend als de schade is veroorzaakt door:
– diefstal - of een poging daartoe - van bestanddelen van het gebouw;
– (in)braak of poging daartoe;
– diefstal na braak aan de buitenzijde van het pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden;
– vandalisme dat gepleegd is door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen, na braak aan de
buitenzijde van het pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden. Deze dekking geldt niet in geval van (gedeeltelijk)
leegstaande gebouwen of gebouwen die buiten gebruik zijn gesteld;
– gewelddadige beroving of afpersing.
De dekking van de hierboven genoemde gebeurtenissen geldt niet voor roerende zaken aan de buitenkant van het
gebouw en op het terrein daarvan, al of niet onder afdaken, in vitrines, automaten en eilandetalages, behalve in geval van
gewelddadige beroving of afpersing;
• het niet toegankelijk zijn van het gebouw als dit het gevolg is van een straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te
water. Dit geldt uitsluitend als de afzetting een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan een naburig
gebouw;
• storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas. Dit geldt uitsluitend als de storing langer dan 6 uren
heeft geduurd en als de storing een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan het leverend
elektriciteitsbedrijf, waterleidingbedrijf of gasdistributiebedrijf;
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
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Paragraaf 9: Waterschade en overige gevaren exploitatiekosten
Omvang van de verzekering
Als de activiteiten van uw instelling geheel of gedeeltelijk stagneren als gevolg van een gebeurtenis, die door u is verzekerd
en waarvoor door ons in het zich voordoende geval ook daadwerkelijk dekking wordt verleend, genoemd in een van de
paragrafen van hoofdstuk 1 en 2, verzekeren wij uw bedrijfsschade ontstaan door:
• materiële schade die tijdens de verzekeringsduur is veroorzaakt aan het gebouw en/of aan de daarin aanwezige
inventaris en/of voorraad;
Dit geldt uitsluitend als de schade is veroorzaakt door:
– een plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging aan de koelapparatuur. Daarbij maakt het niet uit door welke
gebeurtenis de beschadiging is ontstaan. Tot de koelapparatuur worden ook de bijbehorende reservoirs, leidingen en
andere onderdelen gerekend;
– een storing in de levering van elektriciteit door brand, of wat met brand wordt gelijkgesteld, of ontploffing. Voorwaarde
daarbij is dat de brand of ontploffing optreedt in de centrale die de elektriciteit levert, of in de bijbehorende
onderstations, schakelstations en kabels;
– inductie en/of over- en onderspanning die het gevolg is van bliksem;
– aanvaring of aanrijding, lading die ergens af valt of uit vloeit, omvallen van of aanraken door kranen of heistellingen
en voor zover het inventaris en/of voorraad betreft een en ander mits het gevolg van het getroffen worden van het
gebouw door een van deze gebeurtenissen;
– onvoorzien uitstromen of overlopen van water uit aquaria, en voor zover het inventaris en/of voorraad betreft inclusief
de schade aan de inhoud daarvan, en uit waterbedden;
– olie die plotseling en onvoorzien is gestroomd uit een verwarmingsinstallatie, ook als de olie plotseling en onvoorzien
stroomt uit daarbij behorende leidingen of tanks;
– rook en roet die plotseling zijn uitgestoten door verwarmingsinstallaties die op de schoorsteen zijn aangesloten;
– plunderingen en relletjes en ongeregeldheden bij werkstakingen;
– neerstorten van radio- en tv-antennes;
– glasscherven als gevolg van breuk van vensterruiten en, voor zover het inventaris en/of voorraad betreft, vitrines en
spiegels;
– hagel, sneeuwdruk of wateraccumulatie, alsmede neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen;
– water, blusmiddel of stoom dat/die als gevolg van een defect dat plotseling is opgetreden of van springen door vorst,
onvoorzien is gestroomd uit installaties van de waterleiding, van de centrale verwarming, van blusinstallaties en van
airconditioning en de daarop aangesloten leidingen, sanitaire en andere toestellen;
– het onvoorzien overlopen van water uit genoemde installaties en toestellen;
• het niet toegankelijk zijn van het gebouw als dit het gevolg is van een straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te
water. Dit geldt uitsluitend als de afzetting een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan een naburig
gebouw;
• materiële schade aan inventaris en/of voorraad aan de buitenkant van het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw
en op het terrein daarvan, al of niet onder afdaken, in automaten, vitrines of eilandetalages, uitsluitend in geval van
gewelddadige beroving of afpersing, plunderingen en relletjes
• storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas. Dit geldt uitsluitend als de storing langer dan 6 uren
heeft geduurd en als de storing een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan het leverend
elektriciteitsbedrijf, waterleidingbedrijf of gasdistributiebedrijf.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
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Paragraaf 10: Brand extra kosten
Omvang van de verzekering
Zonder rekening te houden met een eventuele onderverzekering, verzekeren wij de extra kosten die veroorzaakt worden
door een gebeurtenis, die door u is verzekerd en waarvoor door ons in het zich voordoende geval ook daadwerkelijk dekking
wordt verleend, genoemd in een van de paragrafen van hoofdstuk 1 en 2 als gevolg van:
• materiële schade aan het gebouw en/of aan de daarin aanwezige inventaris en/of voorraad. Dit geldt uitsluitend als de
schade veroorzaakt is door:
– brand en/of brandblussing;
– blikseminslag;
– ontploffing;
– luchtvaartuigen.
De dekking van de hierboven genoemde gebeurtenissen geldt ook voor roerende zaken aan de buitenkant van het gebouw
en op het terrein daarvan, al of niet onder afdaken, in vitrines, automaten en eilandetalages.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
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Paragraaf 11: Storm extra kosten
Omvang van de verzekering
Zonder rekening te houden met een eventuele onderverzekering, verzekeren wij de extra kosten die veroorzaakt worden
door een gebeurtenis, die door u is verzekerd en waarvoor door ons in het zich voordoende geval ook daadwerkelijk dekking
wordt verleend, genoemd in een van de paragrafen van hoofdstuk 1 en 2 als gevolg van:
• materiële schade aan het gebouw en of aan de daarin aanwezige inventaris en/of voorraad.
Dit geldt uitsluitend als de schade veroorzaakt is door storm.
De dekking van deze gebeurtenis geldt niet voor roerende zaken aan de buitenkant van het gebouw en op het terrein
daarvan, al of niet onder afdaken.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
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Paragraaf 12: Inbraak, diefstal, vandalisme extra kosten
Omvang van de verzekering
Zonder rekening te houden met een eventuele onderverzekering, verzekeren wij de extra kosten die veroorzaakt worden
door een gebeurtenis, die door u is verzekerd en waarvoor door ons in het zich voordoende geval ook daadwerkelijk dekking
wordt verleend, genoemd in een van de paragrafen van hoofdstuk 1 en 2 als gevolg van:
• materiële schade aan het gebouw en/of aan de daarin aanwezige inventaris en/of voorraad.
Dit geldt uitsluitend als de schade is veroorzaakt door:
– diefstal - of een poging daartoe - van bestanddelen van het gebouw;
– (in)braak of poging daartoe;
– diefstal na braak aan de buitenzijde van het pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden;
– vandalisme dat gepleegd is door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen, na braak aan de
buitenzijde van het pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden. Deze dekking geldt niet in geval van (gedeeltelijk)
leegstaande gebouwen of gebouwen die buiten gebruik zijn gesteld;
– gewelddadige beroving of afpersing.
De dekking van de hierboven genoemde gebeurtenissen geldt niet voor roerende zaken aan de buitenkant van het
gebouw en op het terrein daarvan, al of niet onder afdaken, in vitrines, automaten en eilandetalages, behalve in geval van
gewelddadige beroving of afpersing.
• materiële schade in trappenhuizen, privéruimten en kelderboxen van het gebouw tegen alle gedekte gebeurtenissen;
• materiële schade aan inventaris en/of voorraad aan de buitenkant van het gebouw en op het terrein daarvan, al of niet
onder afdaken, in vitrines, automaten en eilandetalages, uitsluitend in geval van gewelddadige beroving of afpersing.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
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Paragraaf 13: Waterschade en overige gevaren extra kosten
Omvang van de verzekering
Zonder rekening te houden met een eventuele onderverzekering, verzekeren wij de extra kosten die veroorzaakt worden
door een gebeurtenis, die door u is verzekerd en waarvoor door ons in het zich voordoende geval ook daadwerkelijk dekking
wordt verleend, genoemd in een van de paragrafen van hoofdstuk 1 en 2 als gevolg van:
• materiële schade aan het gebouw en/of aan de daarin aanwezige inventaris en/of voorraad;
Dit geldt uitsluitend als de schade is veroorzaakt door:
– een plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging aan de koelapparatuur. Daarbij maakt het niet uit door welke
gebeurtenis de beschadiging is ontstaan. Tot de koelapparatuur worden ook de bijbehorende reservoirs, leidingen en
andere onderdelen gerekend;
– een storing in de levering van elektriciteit door brand, of wat met brand wordt gelijkgesteld, of ontploffing. Voorwaarde
daarbij is dat de brand of ontploffing optreedt in de centrale die de elektriciteit levert, of in de bijbehorende
onderstations, schakelstations en kabels;
– inductie en/of over- en onderspanning die het gevolg is van bliksem;
– aanvaring of aanrijding, lading die ergens af valt of uit vloeit, omvallen van of aanraken door kranen of heistellingen
en voor zover het inventaris en/of voorraad betreft een en ander mits het gevolg van het getroffen worden van het
gebouw door een van deze gebeurtenissen;
– onvoorzien uitstromen of overlopen van water uit aquaria, en voor zover het inventaris en/of voorraad betreft inclusief
de schade aan de inhoud daarvan, en uit waterbedden;
– olie die plotseling en onvoorzien is gestroomd uit een verwarmingsinstallatie, ook als de olie plotseling en onvoorzien
stroomt uit daarbij behorende leidingen of tanks;
– rook en roet die plotseling zijn uitgestoten door verwarmingsinstallaties die op de schoorsteen zijn aangesloten;
– plunderingen en relletjes en ongeregeldheden bij werkstakingen;
– neerstorten van radio- en tv-antennes;
– glasscherven als gevolg van breuk van vensterruiten en, voor zover het inventaris en/of voorraad betreft, vitrines en
spiegels;
– hagel, sneeuwdruk of wateraccumulatie, alsmede neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen;
– water, blusmiddel of stoom dat/die als gevolg van een defect dat plotseling is opgetreden of van springen door vorst,
onvoorzien is gestroomd uit installaties van de waterleiding, van de centrale verwarming, van blusinstallaties en van
airconditioning en de daarop aangesloten leidingen, sanitaire en andere toestellen;
– het onvoorzien overlopen van water uit genoemde installaties en toestellen;
• materiële schade in trappenhuizen, privéruimten en kelderboxen van het gebouw;
• materiële schade aan inventaris en/of voorraad aan de buitenkant van het in het verzekeringsbewijs omschreven gebouw
en op het terrein daarvan, al of niet onder afdaken, in automaten, vitrines of eilandetalages, uitsluitend in geval van
gewelddadige beroving of afpersing, plunderingen en relletjes
• storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas. Dit geldt uitsluitend als de storing langer dan 6 uren
heeft geduurd en als de storing een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan het leverend
elektriciteitsbedrijf, waterleidingbedrijf of gasdistributiebedrijf.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a)
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
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Paragraaf 14: Elektronica extra kosten
Omvang van de verzekering
Zonder rekening te houden met een eventuele onderverzekering, verzekeren wij de extra kosten die de verzekerde moet
maken als gevolg van alle plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen aan de elektronische apparatuur. Daarbij
maakt het niet uit hoe deze beschadigingen zijn ontstaan. Verzekerd is dus ook schade die het gevolg is van eigen gebrek
of eigen bederf, of die onmiddellijk voortvloeit uit de aard van de verzekerde zaken zelf. Maar dat geldt niet voor verzekerde
objecten die op het moment van schade ouder zijn dan 5 jaren.
Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht:
• zolang het verzekerd object in bedrijf is of bedrijfsklaar is opgesteld binnen de gebouwen die op het verzekeringsbewijs
zijn genoemd;
• tijdens transport van de elektronische apparatuur maar alleen tijdens transport binnen Nederland:
– voor zover het transport plaatsvindt voor rekening van de verzekerde;
– en voor zover het plaatsvindt voor inspectie, reparatie, revisie of reiniging.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• kosten en/of boeten bedrijfsschade (3)
• uitgebreide gevaren (4).
Bovendien zijn niet verzekerd extra kosten als gevolg van schade
• door vermissing en/of zoekraken;
• door slijtage, corrosie, erosie, oxidatie of een ander geleidelijk bederf dat is opgetreden als natuurlijk gevolg van de
gewone werking en het normale gebruik van het verzekerd object;
• aan externe informatiedragers zoals banden, films, platen, schijven, kaarten en dergelijke. Deze uitsluiting geldt niet als
de waarde van deze informatiedragers volgens het verzekeringsbewijs is begrepen in het verzekerde bedrag.
In dat geval blijven ook de kosten van het reconstrueren van de gegevens op informatiedragers van de verzekering
uitgesloten;
• die bestaat uit krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen. Deze uitsluiting geldt niet als de
beschadiging van invloed is op het functioneren van de verzekerde zaken;
• die het gevolg is van experimenten, overbelasting of abnormale beproevingen die gedaan worden door of in opdracht van
u zelf, uw directie of uw verantwoordelijke bedrijfsleiding.
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Paragraaf 15: Machinebreuk extra kosten
Omvang van de verzekering
Zonder rekening te houden met een eventuele onderverzekering, verzekeren wij de extra kosten die de verzekerde moet
maken als gevolg van alle plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen aan het verzekerd object. Daarbij maakt
het niet uit hoe deze beschadigingen zijn ontstaan. Verzekerd is dus ook schade die het gevolg is van eigen gebrek of eigen
bederf, of die onmiddellijk voortvloeit uit de aard van het verzekerd object zelf. Maar dat geldt niet voor de elektronische
componenten, die onderdeel zijn van het verzekerd object, die op het moment van schade ouder zijn dan 5 jaren.
Voorwaarde is wel dat de materiële schade zodanig is, dat herstel of vervanging van (een onderdeel van) het verzekerd
object noodzakelijk is om haar weer in werking te kunnen stellen.
Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht:
• zolang het verzekerd object in bedrijf is of bedrijfsklaar is opgesteld binnen de gebouwen en/of terreinen die op het
verzekeringsbewijs zijn genoemd;
• of terwijl het verzekerd object wordt gedemonteerd voor reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing;
• en ook terwijl zij aansluitend wordt gemonteerd of getest of terwijl ermee wordt proefgedraaid.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
• kosten en/of boeten bedrijfsschade (3)
• uitgebreide gevaren (4)
Bovendien zijn niet verzekerd extra kosten als gevolg van schade
• door vermissing en/of zoekraken;
• door slijtage, corrosie, erosie, oxidatie of een ander geleidelijk bederf dat is opgetreden als natuurlijk gevolg van de
gewone werking en het normale gebruik van het verzekerd object;
• aan aan- en afvoerleidingen;
• aan verwisselbare werktuigen en gereedschappen;
• aan beveiligingen, dichtingen en niet-metalen onderdelen, met uitzondering van de elektronische besturing, de isolatie
van elektrische objecten en de kunststof onderdelen die dienen ter vervanging van metalen onderdelen;
• aan vloeistoffen, oliën, gassen, chemicaliën, katalysatoren, filter- en contactmassa’s en koelmedia;
• door fouten en gebreken die bekend waren of bekend behoorden te zijn aan verzekerde of aan zijn verantwoordelijke
bedrijfsleider en die niet aan ons bekend zijn gemaakt;
• door voortdurende overbelasting van of experimenteren met het verzekerd object.
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Paragraaf 16: Brand huurderving
Omvang van de verzekering
Zonder rekening te houden met eventuele onderverzekering, verzekeren wij de huurderving, onder aftrek van bespaarde
kosten, over de periode dat het gebouw geheel of gedeeltelijk niet kan worden gebruikt.
Dit geldt uitsluitend als de schade veroorzaakt is door:
• brand en/of brandblussing;
• blikseminslag;
• ontploffing;
• luchtvaartuigen.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)

Hoofdstuk 3 Bedrijfsstagnatie

39 van 45

inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om
er direct naar toe te gaan.

Inhoudsopgave

pagina

Paragraaf 17: Storm huurderving

41

Omvang van de verzekering
Uitsluitingen

41
41

Hoofdstuk 3 Bedrijfsstagnatie

40 van 45

inhoudsopgave

Paragraaf 17: Storm huurderving
Omvang van de verzekering
Zonder rekening te houden met eventuele onderverzekering, verzekeren wij de huurderving, onder aftrek van bespaarde
kosten, over de periode dat het gebouw geheel of gedeeltelijk niet kan worden gebruikt.
Dit geldt uitsluitend als de schade veroorzaakt is door storm.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
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Paragraaf 18: Inbraak, diefstal, vandalisme huurderving
Omvang van de verzekering
Zonder rekening te houden met eventuele onderverzekering, verzekeren wij de huurderving, onder aftrek van bespaarde
kosten, over de periode dat het gebouw geheel of gedeeltelijk niet kan worden gebruikt.
Dit geldt uitsluitend als de schade veroorzaakt is door:
• diefstal - of een poging daartoe - van bestanddelen van het gebouw ;
• diefstal na braak aan de buitenzijde van het pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden;
• vandalisme dat gepleegd is door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen, na braak aan de
buitenzijde van het pand waarin de verzekerde zaken zich bevinden. Deze dekking geldt niet in geval van (gedeeltelijk)
leegstaande gebouwen of gebouwen die buiten gebruik zijn gesteld.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
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Paragraaf 19: Waterschade en overige gevaren huurderving
Omvang van de verzekering
Zonder rekening te houden met eventuele onderverzekering, verzekeren wij de huurderving, onder aftrek van bespaarde
kosten, over de periode dat het gebouw geheel of gedeeltelijk niet kan worden gebruikt.
Dit geldt uitsluitend als de schade is veroorzaakt door:
• een plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging aan de koelapparatuur. Daarbij maakt het niet uit door welke
gebeurtenis de beschadiging is ontstaan. Tot de koelapparatuur worden ook de bijbehorende reservoirs, leidingen en
andere onderdelen gerekend;
• een storing in de levering van elektriciteit door brand, of wat met brand wordt gelijkgesteld, of ontploffing. Voorwaarde
daarbij is dat de brand of ontploffing optreedt in de centrale die de elektriciteit levert, of in de bijbehorende onderstations,
schakelstations en kabels;
• inductie en/of over- en onderspanning die het gevolg is van bliksem;
• aanvaring of aanrijding, lading die ergens af valt of uit vloeit, omvallen van of aanraken door kranen of heistellingen en
voor zover het inventaris en/of voorraad betreft een en ander mits het gevolg van het getroffen worden van het gebouw
door een van deze gebeurtenissen;
• onvoorzien uitstromen of overlopen van water uit aquaria, en voor zover het inventaris en/of voorraad betreft inclusief de
schade aan de inhoud daarvan, en uit waterbedden;
• olie die plotseling en onvoorzien is gestroomd uit een verwarmingsinstallatie, ook als de olie plotseling en onvoorzien
stroomt uit daarbij behorende leidingen of tanks;
• rook en roet die plotseling zijn uitgestoten door verwarmingsinstallaties die op de schoorsteen zijn aangesloten;
• plunderingen en relletjes en ongeregeldheden bij werkstakingen;
• neerstorten van radio- en tv-antennes;
• glasscherven als gevolg van breuk van vensterruiten en, voor zover het inventaris en/of voorraad betreft, vitrines en
spiegels;
• hagel, sneeuwdruk of wateraccumulatie, alsmede neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen; water,
blusmiddel of stoom dat/die als gevolg van een defect dat plotseling is opgetreden of van springen door vorst,
onvoorzien is gestroomd uit installaties van de waterleiding, van de centrale verwarming, van blusinstallaties en van
airconditioning en de daarop aangesloten leidingen, sanitaire en andere toestellen;
• het onvoorzien overlopen van water uit genoemde installaties en toestellen;
• storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas. Dit geldt uitsluitend als de storing langer dan 6 uren
heeft geduurd en als de storing een gevolg is van een gedekte gebeurtenis die overkomen is aan het leverend
elektriciteitsbedrijf, waterleidingbedrijf of gasdistributiebedrijf.
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel van dit hoofdstuk):
• mededelingsplicht (0a);
• Handels- en economische sancties (Sanctiewet 1977)(0b);
• het gedrag van verzekerde (1)
• aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, molest, overstroming (2)
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