
Ecodass Insurance Services  

 

1 Voorwaarden | Ecodass Insurance Services | Supermarktpolis 00111 

 

Polisvoorwaarden 
 

Supermarktpolis 00111 
 
 
Grondslag van de verzekering: 
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan 
aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor 
verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan, zoals bepaald in artikel 12.5 van deze voorwaarden.  
 
Het door de verzekeringnemer ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en/of overige verstrekte inlichtingen en gedane verklaringen, in welke vorm 
dan ook, vormen de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee één geheel te vormen. Het polisblad met de daarop vermelde 
voorwaarden en eventuele modules, volgbladen, bijzondere voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel. 
  
Inhoudsopgave: 
 Begripsomschrijvingen 
1  Algemene definities en voorwaarden 
2  Verzekerd belang 
3  Premieverrekening 
4  Wijziging van premie en/of voorwaarden 
5  Begin, duur en einde van de verzekering 
6  Geschillen 
7  Persoonsregistratie 
8  Handelingen van verzekeraars 
9  Mededelingen 
10  Verdeling verzekeraars 
11  Nederlands Recht 
 
Definities en rubrieksvoorwaarden Huurdersbelang, Goederen/inventaris en Bedrijfsschade (Rubrieken A, B en C) 
 Begripsomschrijvingen 
12  Basispreventie en dekking supermarkten 
13 Uitsluitingen 
14 Dekking in/nabij het gebouw en elders binnen Nederland 
15 Vergoeding boven het verzekerd bedrag 
16 Extra Kosten (bedrijfsschade)  
17 Aanvullende dekking (zaakschade), artikelenacties en transport 
18 Voortaxatie 
19 Schade en omvang van de vergoeding.  
20 Risicowijziging, verhuizing 
 
Definities en rubrieksvoorwaarden Aansprakelijkheid (Rubriek D) 
 Begripsomschrijvingen 
21 Verzekerden 
22 Omvang van deze rubrieksvoorwaarden 
23 Uitsluitingen en bijzondere insluitingen 
24 Regeling en vaststelling van schade 
25 Vestiging buiten Nederland 
26 Geldigheidsgebied 
27 Verzekerd bedrag 
28 Namelding 
29 Geschillen, zie hiervoor artikel 6 van de Algemene definities en voorwaarden 
 
Algemene Bedrijfsaansprakelijkheid 
30  Dekkingsomschrijving 
 
Werkgeversaansprakelijkheid 
31  Begripsomschrijvingen 
32  Dekkingsomschrijving 
33  Aanvullende verplichting bij schade 
 
Milieuaansprakelijkheid (Plotselinge milieuaantasting) 
34 Dekkingsomschrijving 
35 Aanvullende uitsluitingen en bijzondere insluitingen 
36  Wetswijziging 
 
Aanvullende voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering 
37  Boete- en garantiebedingen 
38  Zaken onder opzicht 
39  Motorrijtuigen personeel 
40  Motorrijtuigen 
41  Winkelwagentjes 
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Definities en rubrieksvoorwaarden Geld, Geldverblijf, Geldvervoer, Geldongevallen, Geldfraude en Goederenfraude  
(Rubrieken E, F en G) 
 Begripsomschrijvingen 
42 Dekking 
43 Uitsluitingen 
44 Schade
 
Definities en rubrieksvoorwaarden Computer & Elektronische Apparatuur (Rubriek H) 
 Begripsomschrijvingen 
45 Verzekeringsgebied 
46 Verzekerde objecten 
47 Transport en verblijf dekking voor draagbare en mobiel inzetbare objecten 
47 Omvang van de dekking 
49 Schadevergoeding 
 
Definities en rubrieksvoorwaarden Glas (Rubriek I) 
50 Definitie 
51 Omvang van de verzekering 
52 Uitsluitingen 
53 Wijziging 
54 Duur van de verzekering 
55 Schade 
 
Definities en voorwaarden Koelschade voor Bedrijven (Rubriek J) 
56 Aard van de dekking 
57 Onderhoud 
58 Uitsluitingen 
59 Omvang van de schadevergoeding 
60 Eigen risico 
 
Definities en voorwaarden Milieuschade (Rubriek K) 
61 Wat is verzekerd? 
62 Verzekerd bedrag 
63 Wat is niet verzekerd? 
64 Wat moet u doen bij schade? 
65 Sanering 
66 Wat gebeurt er bij schade? 
67 Wat gebeurt er als u andere verzekeringen heeft? 
68 Wat moet u doen bij wijzigingen? 
69 Wat is verzekerd? 
 
Verweerbijstand 
70 Verzekerd bedrag 
71 Verlenen van verweerbijstand 
72 Hoelang geven wij verweerbijstand? 
73 Wie behandelt het geschil? 
74 Welke kosten zijn verzekerd? 
75 Wat valt niet onder de kosten van verweerbijstand? 
76 Wat bedoelen wij met.. 
 
Service Niveau Dienstverlening (Rubriek L)
 Overzicht 
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Begripsomschrijvingen 
 
Verzekeraar(s) 
Zij die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor zijn aandeel 
in het verzekerde bedrag alsmede diens gevolmachtigd agent. 
 
Verzekeringnemer 
De natuurlijke of rechtspersoon die de verzekering is aangegaan. 
Verzekeringnemer wordt bovendien geacht (één van de) verzekerde(n) 
te zijn. 
 
Verzekerde 
De natuurlijke of rechtspersoon die als zodanig op het polisblad is 
vermeld, met inachtneming van artikel 2 van de Algemene definities en 
voorwaarden. Verzekerde wordt geacht tevens verzekeringnemer te zijn, 
tenzij op het polisblad een ander als verzekeringnemer wordt genoemd 
 
Hoedanigheid Supermarkt 
Een organisatie met als hoofdactiviteit de in- en verkoop van 
levensmiddelen.  
Als nevenactiviteit worden de onderstaande activiteiten beschouwd mits 
de omzet hiervan onder de totaalomzet voor de premieberekening is 
opgegeven. Het betreft activiteiten zoals een postagentschap, slijterij, 
stomerijdepot, bloemenshop, foto-ontwikkelservice, loterij, afbakken 
brood, drogisterij met verkoop zelfzorggeneesmiddelen. 
Meeverzekerd is, indien aanwezig, een Beheer B.V. of Holding B.V., voor 
zover deze uitsluitend aandeelhouder is van het verzekerde bedrijf en/of 
vastgoed waar het verzekerde bedrijf in is gevestigd. 
 
Molest 
- Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere daarmee 

vergelijkbare partijen elkaar, of de één de ander, met militaire 
machtsmiddelen bestrijden.  

- Het gewapend optreden van militaire eenheden onder de 
verantwoordelijkheid van internationale organisaties zoals de 
Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdrags Organisatie of de 
West-Europese Unie wordt ook hieronder verstaan.  

- Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewapende strijd 
tussen inwoners van dezelfde staat waarbij een belangrijk deel van 
de inwoners van die staat betrokken is.  

- Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat 
gericht is tegen het openbaar gezag.  

- Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige 
handelingen, die zich op verschillende plaatsen binnen een staat 
voordoen.  

- Oproer: een min of meer georganiseerde, plaatselijke gewelddadige 
beweging, die gericht is tegen het openbaar gezag.  

- Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging 
van leden van een gewapende macht, die gericht is tegen het gezag 
waaronder zij gesteld zijn. 

 
Atoomkernreactie 
Schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit 
atoomkernreactie, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder 

atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie 
vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke 
radioactiviteit. 
De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt niet met betrekking 
tot radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en 
gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor 
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of 
wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat de benodigde 
vergunning(en) voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen 
van radioactieve stoffen door de overheid moet(en) zijn afgegeven. Voor 
zover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk 
is, blijft de uitsluiting van kracht. 
Onder ‘wet’ wordt verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen 
(Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de 
aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder 
‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van 
bedoelde wet. 
 
Verzekerd belang 
Het belang van verzekerde(n) bij het behoud van de verzekerde zaak uit 
hoofde van eigendom of een ander zakelijk recht, dan wel het dragen 
van het risico voor het behoud of de aansprakelijkheid hiervoor. 
 
Garanties 
Voor zover blijkens het polisblad of in deze polisvoorwaarden (een) 
garantie(s) van toepassing is/zijn, geldt het volgende: 
Indien niet wordt voldaan aan één of meer van de ‘garanties’, die deel 
uitmaken van deze polis, is verzekeringnemer gehouden het verschil bij 
te betalen tussen de overeengekomen premie en de premie, die zou zijn 
gevorderd indien de verzekering niet aan de overtreden ‘garanties’ zou 
zijn onderworpen. De bijbetaling geschiedt van de ingangsdatum van de 
verzekering af of, indien de verzekeringnemer bewijst dat de niet-
nakoming voor de eerste maal op een later tijdstip heeft 
plaatsgevonden, van dat tijdstip af. 
In geval van schade is verzekeraar slechts gehouden tot vergoeding van 
dat gedeelte van de schade waarvan door verzekerde wordt bewezen 
dat deze niet het gevolg is van, noch is verergerd door de niet-nakoming 
van de ‘garanties’. 
Indien het gebouw geheel of ten dele in gebruik is bij derden zullen de 
van kracht zijnde ‘garanties’ niet van toepassing zijn op de bij deze 
derden in gebruik zijnde ruimten. 
Indien samenloop plaatsvindt tussen meerdere sanctieregelingen zal bij 
de vaststelling van de omvang van de schadevergoedingsplicht slechts 
rekening worden gehouden met de zwaarste hiervoor van toepassing 
zijnde sanctie, gemeten naar haar invloed op de omvang van de 
schadevergoedingsplicht. 
 
Terrorisme 
Heeft u schade die het gevolg is van terrorisme? Dan geldt het Protocol 
afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij 
voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Dit betekent dat wij niet meer 
betalen dan het bedrag dat wij namens de risicodrager(s) ontvangen van 
het NHT. Informatie hierover vindt u op www.nht.vereende.nl en op 
https://www.vanatotzekerheid.nl/qa-terrorisme/.  
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1.  Algemene definities en voorwaarden 
 De Algemene definities en voorwaarden zijn van toepassing 

op alle onder deze polis verzekerde rubrieken, tenzij in een 
specifieke rubriek daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 
1.1 Bekendheid, belendingen: 
 De omschrijving van de verzekerde zaken wordt aangemerkt 

als afkomstig van verzekerde.  
 Verzekeraar(s) zijn bekend met de ligging, bouwaard, 

inrichting en gebruik van het gebouw ten tijde van het begin 
van de overeenkomst, alsmede de belendingen. Wijziging van 
de belendingen tast de aansprakelijkheid van de 
verzekeraar(s) niet aan. Verzekerde mag, mits binnen de 
grenzen van de omschrijving daarvan in de polis, met 
betrekking tot verzekerde zaken overgaan tot aanbouw, 
verbouwing, vervanging, uitbreiding, afbraak, interne 
verplaatsing en andere wijzigingen. Zodra de in de 
verzekering vermelde verzekerde hoedanigheid een wijziging 
ondergaat, is de verzekerde verplicht hiervan terstond aan de 
verzekeraar(s) schriftelijk kennis te geven, in welk geval 
partijen gerechtigd zijn premie en voorwaarden aan te 
passen. 

 
1.2 Aanmelding en verplichtingen in geval van schade: 
 Zodra de verzekeringnemer of de betrokken verzekerde 

kennis draagt van een gebeurtenis die voor de verzekeraar(s) 
tot een uitkeringsverplichting kan leiden, dient hij:  
-  alle van belang zijnde feiten ten spoedigste schriftelijk 

aan verzekeraar(s) of Ecodass Insurance Services mede te 
delen; 

-  zijn volle medewerking aan de verzekeraar(s) te verlenen 
en alles na te laten wat de belangen van de 
verzekeraar(s) kan schaden; 

- de schade onmiddellijk na het ontdekken aan de 
verzekeraar(s) te melden en reparatie of vervanging 
alleen na overleg met de verzekeraar of de door haar 
benoemde expert te laten uitvoeren; 

- alle maatregelen te treffen tot beperking van de schade; 
- de verzekeraar inzage te verlenen in boeken en 

bescheiden aan de hand waarvan de schade en de 
omvang van de te verlenen vergoeding(en) kan c.q. 
kunnen worden vastgesteld; 

-  ingeval van inbraak, braak, diefstal, vandalisme, afpersing 
en beroving, alsmede enig ander strafbaar feit waaruit 
voor verzekeraar(s) een verplichting tot 
schadevergoeding kan ontstaan, de politie of justitie 
daarvan ten spoedigste kennis te geven; 

- zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of 
handeling waaruit erkenning van aansprakelijkheid kan 
worden afgeleid of alles wat het belang van de 
verzekeraar zou kunnen schaden; 

- alle ontvangen bescheiden, waaronder dagvaardingen, 
onmiddellijk aan de verzekeraar door te zenden; 

- zijn volle medewerking te verlenen aan de 
schaderegeling of aan  verhaal van de betaalde schade. 

De door verzekerde verstrekte en/of te verstrekken opgaven, 
mondeling dan wel schriftelijk, zullen (mede) dienen tot het 
vaststellen van de omvang van de schade en het recht op 
uitkering.  

 
1.3 Benoeming van experts: 
 
1.3.1. De schade wordt in onderling overleg geregeld of vastgesteld 

door een door verzekeraar(s) te benoemen expert of door 
twee experts, waarvan verzekeraar(s) en verzekerde er ieder 
één benoemen. In het laatste geval benoemen beide experts 
samen voor aanvang van hun werkzaamheden een derde 
expert, die bij gebrek aan overeenstemming de grootte van 
de schade binnen de grenzen van de beide taxaties heeft vast 
te stellen na de beide expert gehoord of behoorlijk 
opgeroepen te hebben. De experts hebben het recht zich, 
afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te doen 
bijstaan.  

 

1.3.2 Bij verzekering van zaken, behorende tot verschillende 
categorieën, kan iedere partij benoeming van afzonderlijke 
experts per categorie verlangen. 

 
1.3.3 Benoeming van expert(s) en aanvaarding van de opdracht 

moet blijken uit een door verzekerde, verzekeraar(s) en 
expert(s) te ondertekenen akte, waarvan het model door de 
afdeling Brand van de sector Schade in Nederland is 
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 
Utrecht. 

 
1.3.4 Indien enige benoeming door nalatigheid of door gebrek aan 

overeenstemming niet tot stand komt, zal een benoeming op 
verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en 
Rotterdam gedaan, voor beide partijen bindend zijn. De partij 
van wie dit verzoek uitgaat, zal daarvan aan de wederpartij 
kennis geven. 

 
1.3.5 Medewerking aan de omschreven gang van zaken houdt voor 

verzekeraar(s) geen erkenning van aansprakelijkheid in. 
 
1.3.6 Partijen zijn verplicht de expert alle medewerking te geven, 

die zij voor een juiste taakvervulling nodig oordelen, 
waaronder het ter inzage geven van de polis en het 
verschaffen van inlichtingen omtrent de toedracht en omvang 
van de schade. 

 
1.4 Honoraria en kosten: 
 Honoraria en kosten van experts en door experts 

geraadpleegde deskundigen zijn ten volle voor rekening van 
verzekeraar(s), behoudens in de hierna te noemen gevallen: 
- overtreft het totaal aan declaraties van de door 

verzekerde benoemde expert(s) en de door deze 
geraadpleegde deskundigen het overeenkomstige totaal 
van de kant van verzekeraar(s), dan is het meerdere voor 
rekening van verzekerde; 

- indien blijkt dat de schade tevens verhaalbaar is op 
andere polissen of in samenloop met deze verzekering 
lopende polissen dan zullen, indien verzekeraar(s) 
besluiten tot het benoemen van één gezamenlijke expert, 
de kosten daarvan naar evenredigheid worden gedragen.  

 
1.5 Omvang van de vergoeding: 
 
1.5.1 De omvang van de schadevergoeding omvat al hetgeen in de 

Algemene definities en voorwaarden en in de verzekerde 
rubrieken als verplichting van verzekeraar(s) is vastgesteld. 

 
1.5.2 De genoemde verzekerde bedragen op het polisblad gelden 

als verplichting van verzekeraar(s) als maximum voor 
vergoeding in aanmerking komende bedragen per rubriek, 
met dien verstande dat: 
- de mogelijk genoemde extra te vergoeden kosten als 

premier risque bedrag in de van toepassing zijnde 
voorwaarden per rubriek daarboven worden vergoed 
alsmede; 

- de extra te vergoeden kosten die tegen een bepaald 
genoemd percentage tot ten hoogste de werkelijk 
aanwezige waarde per rubriek worden vergoed. 

 
1.5.3 De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan 

binnen vier weken na ontvangst door verzekeraar(s) van alle 
noodzakelijke gegevens. Door Ecodass Insurance Services in 
rekening courant te crediteren zullen verzekeraar(s) daardoor 
zijn gekweten. 

 
1.6 Regresregeling: 
 
1.6.1 Verzekeraar(s) verklaren, in die gevallen waarin zij verhaal 

krachtens de wet op derden uitoefenen, te zullen handelen 
overeenkomstig de regels gesteld in de Bedrijfsregeling 
Brandregres van het Verbond van Verzekeraars. 
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 Schade ontstaan door verlies en diefstal van zaken wordt, 
voor zover gedekt onder deze verzekering, vergoed op 
voorwaarde dat, indien verzekeraar(s) daartoe de wens te 
kennen geven, verzekerde alle zakelijke rechten die hij op die 
zaken heeft aan verzekeraar(s) overdraagt en waarbij het 
bedrag dat als schadevergoeding is vastgesteld als 
tegenprestatie zal gelden. Indien verzekeraar(s) het feitelijk 
bezit over die zaken krijgen, is verzekerde gerechtigd de 
zaken van hen terug te kopen tegen het uitgekeerde bedrag, 
vermeerderd met de door verzekeraar(s) gemaakte kosten, of 
zoveel minder als de waarde van de zaken mocht zijn 
verminderd door oorzaken, ontstaan na het moment van 
diefstal.  

 
1.6.2 De verzekeraar(s) hebben het recht in naam van 

verzekeringnemer de gehele leiding en controle van een 
gerechtelijke of niet gerechtelijke handeling op zich te 
nemen, die zij nodig achten ingeval van terugvordering van 
een schade op derden. Verzekeringnemer is verplicht alle 
medewerking te verlenen die redelijkerwijze door 
verzekeraar(s) kan worden verlangd in verband met 
terugvordering als vorenbedoeld. 

 
1.7 Andere verzekeringen: 
 
1.7.1 Indien blijkt dat ten tijde van een verzekerde gebeurtenis de 

verzekerde zaken eveneens door één of meerdere andere 
verzekeringen zijn gedekt of daarop zouden zijn gedekt indien 
de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, geldt 
de onderhavige verzekering als verschil in voorwaarden en 
verzekerd bedrag van die andere verzekering(en). Het 
verzekerd bedrag van deze verzekering, voor zover die andere 
verzekering(en) onvoldoende zijn om de schade te dekken, is 
maximaal groot het verschil tussen de waarde van de 
verzekerde zaken en de verzekerde bedrag(en) van de andere 
verzekering of andere verzekeringen gezamenlijk. Een eigen 
risico van die andere verzekering wordt niet vergoed. Er zal 
nimmer vermindering of terugbetaling van premie 
plaatsvinden.  

 
1.7.2 Het onder 1.7.1 berekende verzekerde bedrag van deze 

verzekering wordt gemaximeerd tot de in deze voorwaarden, 
het polisblad en de bijbehorende clausule- of volgbladen 
genoemde maxima. Indien op de polis of clausule- of 
volgbladen een afwijkende ingangsdatum wordt vermeld dan 
geldt het bovenstaande vanaf die datum en is er voor die 
datum geen (aanvullende) dekking. 

 
1.7.3 Verzekerde is ingeval van schade verplicht op verzoek van 

verzekeraar(s) alle overige hem bekende verzekeringen op te 
geven, die op de verzekerde zaken onmiddellijk voor de 
gebeurtenis lopende waren. 

 
1.7.4 Schade aan voorwerpen, eveneens verzekerd op een speciaal 

daarvoor afgesloten polis, wordt (aanvullend) vergoed indien 
deze speciale polis geen of onvoldoende dekking biedt.  

 
1.7.5 Eventuele samenloop met andere verzekeringen staat 

vermeld in één van de tot de polis behorende polisbladen. 
 
1.8 Verval van rechten: 
 Met inachtneming van het hiervoor en hierna bepaalde is van 

toepassing: 
 
1.8.1 Verjaringstermijn: 
 Indien een aanspraak of een omstandigheid of vordering tot 

het doen van een uitkering niet bij de verzekeraar is 
aangemeld binnen drie jaar nadat een verzekerde 
aansprakelijk is gesteld of nadat hij ermee bekend is 
geworden of na het moment waarop de verzekerde kennis 
kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis die voor de 
verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan leiden, 
vervalt elk recht ter zake daarvan uit hoofde van deze 

verzekering, ongeacht of daardoor de belangen van de 
verzekeraar zijn geschaad of niet. 

 
1.8.2 Vervaltermijn: 
 Hebben verzekeraar(s) ten aanzien van een vordering van een 

rechthebbende uit de polis een definitief standpunt 
ingenomen, hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij 
door (een aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, 
dan vervalt na één jaar te rekenen vanaf de dag waarop de 
rechthebbende of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis 
kreeg, ieder recht ten opzichte van verzekeraar(s) ter zake 
van het schadegeval waarop de vordering was gegrond, tenzij 
verzekerde binnen die termijn tegen het standpunt van 
verzekeraar(s) in verzet komt. 

 
1.9 Eigen risico bij schade: 
 De op het laatste polisblad vermelde eigen risico’s zijn van 

kracht. 
 
 
2 Verzekerd belang 
  
2.1 Ten aanzien van goederen strekt de verzekering ten behoeve 

van zowel verzekerde als van derden, onverschillig wanneer 
die derden belanghebbenden zijn geworden met of zonder 
lastgeving. 

 
2.2 Ten aanzien van de overige verzekerde zaken geldt, dat de 

verzekering het verzekerd belang volgt, indien en voor zover 
het op een ander overgaat, echter met in achtneming van het 
in 2.4 en 2.5 bepaalde; 

 
2.3 Na overgang van het verzekerd belang door overlijden 

kunnen zowel de nieuwe verzekerde als verzekeraar(s) de 
overeenkomst opzeggen binnen drie maanden, nadat zij 
daarvan kennis hebben gekregen met in achtneming van een 
termijn van 30 dagen; 

 
2.4 Na overgang van het verzekerd belang anders dan door 

overlijden vervalt de overeenkomst door verloop van 30 
dagen, tenzij de nieuwe verzekerde binnen die termijn aan 
verzekeraar(s) heeft verklaard, dat hij de verzekering 
overneemt. In dat geval mogen verzekeraar(s) binnen 30 
dagen na ontvangst van deze verklaring de overeenkomst aan 
de nieuwe verzekerde met een termijn van tenminste acht 
dagen opzeggen. De verzekering eindigt echter terstond 
zodra de nieuwe belanghebbende het belang zelf heeft 
verzekerd. 

 
2.5 Het in dit artikel bepaalde kan niet tot verlenging van de 

overeenkomst of tot beperking van het recht op opzegging uit 
andere hoofde leiden. 

 
 
3 Premieverrekening 
 
3.1 Verzekeraar(s) belasten in rekening courant Ecodass 

Insurance Services voor de verschuldigde premie, waardoor 
verzekerde jegens verzekeraar(s) gekweten is. 

 
3.2. Premiebetaling: 
 
3.2.1 De verzekeringnemer dient aan Ecodass Insurance Services de 

premie, de kosten en de eventuele assurantiebelasting 
vooruit te betalen, echter uiterlijk op de dertigste dag nadat 
deze verschuldigd werden. 

 
3.2.2 De verzekeringnemer is verplicht de premie, kosten en 

assurantiebelasting vooruit te betalen op de premie-
vervaldag. 

 Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk 
op de 30ste dag na ontvangst van het betalingsverzoek 
betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een nadere 
ingebrekestelling door de verzekeraar is vereist geen dekking 
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verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die na de 
premievervaldag hebben plaatsgevonden. 

 Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te 
betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van de 
gebeurtenissen die na de premievervaldag hebben 
plaatsgevonden. 

 Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig 
betaalt wordt geen dekking verleend ten aanzien van 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de 15e dag 
nadat de verzekeraar de verzekeringnemer na de vervaldag 
schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. 

 De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen. 
De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die 
hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de 
verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel door de 
verzekeraar is ontvangen. In geval van termijnbetalingen 
geldt dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle 
onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan. 

 
3.3 Naverrekening: 
 
3.3.1 Uiterlijk tot 180 dagen na ieder verzekeringsjaar dient, indien 

er een voorschotpremie is betaald, door de verzekeringnemer 
een opgave te worden verstrekt van de definitieve gegevens 
(zoals omzet en hoedanigheid/activiteiten) over dat 
verzekeringsjaar, waarna de over die termijn definitief 
verschuldigde premie zal worden vastgesteld en de over het 
lopende jaar berekende voorschotpremie zal worden 
aangepast aan de door verzekeringnemer verstrekte 
gegevens. 

 
3.3.2 Is de definitieve premie lager dan de in het voorgaande 

verzekeringsjaar betaalde voorschotpremie, dan zal het 
verschil door verzekeraar(s) worden gerestitueerd en zal ook 
restitutie worden verleend voor de over het lopende jaar 
betaalde voorschotpremie, een en ander met inachtneming 
van de overeengekomen minimum-/behoudpremie zoals 
vermeld op het polisblad. 

 
3.3.3 Is de definitieve premie hoger dan de in het voorgaande 

verzekeringsjaar betaalde voorschotpremie, dan wordt het 
meerdere alsnog aan verzekeringnemer in rekening gebracht 
en zal de voorschotpremie verhoogd worden in 
overeenstemming met de door verzekeringnemer verstrekte 
gegevens. 

 
3.3.4 Verzekeraar(s) zijn gerechtigd te verlangen dat de door 

verzekeringnemer te verstrekken opgave als hierboven 
bedoeld wordt gewaarmerkt wordt door een accountant, 
administratieconsulent of een registeraccountant. 

 
3.3.5 Blijft de verzekeringnemer na ontvangst van een schriftelijke 

herinnering in gebreke de voor het berekenen van de 
definitieve premie te verstrekken opgave te doen, dan 
hebben verzekeraar(s) het recht de definitieve premie vast te 
stellen op ten hoogste 150% van de in rekening gebrachte 
voorschotpremie. 

 
3.3.6 Indien verzekeringnemer vervolgens uiterlijk 360 dagen na 

afloop van het voorgaande verzekeringsjaar alsnog de 
vereiste en door een accountant, administratieconsulent of 
een registeraccountant gewaarmerkte gegevens verstrekt, zal 
door verzekeraar(s) alsnog worden overgegaan tot het 
vaststellen van een definitieve premie, gebaseerd op de dan 
alsdan verstrekte gegevens, met inachtneming van de 
minimumpremie. 

  
3.3.7 Bij beëindiging van de verzekering, anders dan door kwade 

trouw van verzekeringnemer, wordt bij tussentijdse 
opzegging de premie over het tijdvak, waarin de verzekering 
niet meer van kracht is terugbetaald. 

 
3.3.8 Voor de rubrieken A (huurdersbelang), B 

(goederen/inventaris) en C (bedrijfsschade) is op deze polis 

geen onderverzekering van toepassing. Mocht bij schade 
echter blijken dat de verstrekte (omzet)opgave niet juist is 
geweest wordt de schadeuitkering naar evenredigheid 
verminderd van hetgeen de premie meer zou hebben 
bedragen bij een juiste opgave. 

 
 
4 Wijziging van premie en/of voorwaarden  
 De verzekeraar heeft het recht de premie en/of voorwaarden 

en-bloc te wijzigen op een door haar te bepalen datum. 
 De verzekeringnemer wordt schriftelijk van de wijziging in 

kennis gesteld en wordt geacht hiermede te hebben 
ingestemd, tenzij hij binnen de termijn van 30 dagen na 
ingang van de in de mededeling genoemde wijziging 
schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval 
eindigt de verzekering op de datum die in de mededeling 
door de verzekeraar(s) is genoemd. 

 De mogelijkheid tot opzegging van de verzekering door de 
verzekeringnemer geldt niet indien: 
- de wijziging van de premie en/of voorwaarden 

voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; 
- de wijziging een verlaging van de premie en/of een 

uitbreiding van de dekking inhoudt.  
 
 
5 Begin, duur en einde van de verzekering 
 
5.1  Stilzwijgende verlenging: 
 De verzekering heeft een op de polis vermelde 

geldigheidsduur en wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde 
termijn verlengd. 

 
5.2  Opzegging door verzekeraar: 
 De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging door 

verzekeraar: 
- tegen het einde van de op het polisblad vermelde 

geldigheidsduur met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van twee maanden;  

- indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie niet 
tijdig betaalt. Indien een vervolgpremie niet tijdig wordt 
betaald wordt pas opgezegd indien de verzekeraar de 
verzekerde vruchteloos tot betaling heeft aangemaand. 
De verzekering eindigt niet eerder dan twee maanden na 
de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief;  

- binnen twee maanden na de ontdekking dat de 
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan 
van de verzekering niet is nagekomen en de 
verzekeringnemer gehandeld heeft met de opzet de 
verzekeraar te misleiden, dan wel de verzekeraar bij 
kennis van de ware stand van zaken de overeenkomst 
niet zou hebben gesloten. 

 
5.3  Opzegging door verzekeringnemer: 
 De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging door de 

verzekeringnemer: 
- tegen het einde van de op het polisblad vermelde 

geldigheidsduur met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van twee maanden; 

- binnen één maand na ontvangst van de mededeling van 
de verzekeraar dat premie en/of voorwaarden ten nadele 
van de verzekerde zijn gewijzigd; 

- binnen twee maanden nadat de verzekeraar een beroep 
gedaan heeft op het niet nakomen van de 
mededelingsplicht bij het aangaan van de overeenkomst. 

 
 
6  Geschillen 
 
6.1 Klachten en geschillen die betrekking hebben op de 

bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze 
verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan 
Ecodass Insurance Services of het intern klachtenbureau van 
de verzekeraar. 
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6.2 Wanneer het oordeel van de aangesproken partij voor u niet 
bevredigend is, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG 
Den Haag, www.kifid.nl. 

 Wanneer de verzekeringnemer geen gebruik wil maken van 
deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of vindt dat de 
behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend is, kan 
verzekeringnemer het geschil voorleggen aan de bevoegde 
rechter.  

 
7 Persoonsregistratie 
 De bij de aanvraag verstrekte persoonsgegevens en de 

eventueel nader te overleggen gegevens kunnen worden 
opgenomen in de door de verzekeraar(s) en Ecodass 
Insurance Services gevoerde persoonsregistratie. Op deze 
registratie is een privacyreglement van toepassing. 
Aanmelding van deze registratie bij de Registratiekamer is 
gedaan. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt 
voor een ieder ter inzage ten kantore van Ecodass Insurance 
Services. 

 In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen 
verzekeraar(s) en Ecodass Insurance Services de gegevens van 
de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer raadplegen bij de 
Stichting CIS te Den Haag. In dit kader kunnen deelnemers 
van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. 
Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen 
te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van 
toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. 

 
 
 
 
 
 

8 Handelingen van verzekeraars 
 
8.1 Alle handelingen waartoe verzekeraars bevoegd en verplicht 

zijn, kunnen door hen zowel gezamenlijk als afzonderlijk 
worden verricht. 

 
8.2 De wijze waarop een verzekeraar bevoegdheden gebruikt of 

verplichtingen nakomt, brengt geen wijziging in de 
rechtspositie van medeverzekeraars. 

 
 
9 Mededelingen 
 
9.1 Alle mededelingen door verzekerde en verzekeraar(s) kunnen 

rechtsgeldig worden gedaan aan de makelaar. 
 
9.2 Alle mededelingen door de makelaar kunnen rechtsgeldig aan 

het laatste aan hem bekend gemaakte adres van de op het 
polisblad vermelde verzekeringnemer geschieden. 

 
 
10 Verdeling verzekeraars 
 De in het polisblad genoemde gevolmachtigden verklaren, dat 

zij hebben getekend voor de verzekeraar(s) en daarvoor 
geaccepteerde aandelen, zoals vermeld en gespecificeerd in 
de door de vorenbedoelde gevolmachtigden ondertekende 
verdelingsopgaven. 

 Desgevraagd wordt door Ecodass Insurance Services aan de 
verzekeringnemer een opgave verstrekt van de betrokken 
verzekeraar(s) en van de daarvoor geaccepteerde aandelen. 

 
 
11 Nederlands Recht 
 Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. 
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Definities en rubrieksvoorwaarden  
 

Huurdersbelang, Goederen/Inventaris en Bedrijfsschade  
(Rubrieken A, B en C)
 
 
Begripsomschrijvingen 
In deze polis wordt verstaan onder: 
 
Bedrijfsuitrusting/inventaris 
Alle roerende zaken, met uitzondering van goederen en van particuliere 
huishoudelijke inboedel.  
Tenzij anders op het polisblad vermeld is, zijn motorvoertuigen voorzien 
van een kenteken, aanhangwagens, caravans en vaartuigen van deze 
rubrieksvoorwaarden uitgesloten. 
 
Bereddingskosten (zaakschade) 
Kosten gemaakt door of namens verzekerde bij een onmiddellijk 
dreigend gevaar waartegen verzekerd is of daarna gemaakt in verband 
met maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade aan de 
verzekerde zaken. 
 
Brutowinst 
De opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten, verminderd met de variabele 
kosten Dit is gelijk aan de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst 
respectievelijk verminderd met het nettoverlies. 
De door verzekerde verschuldigde bijdrage aan de organisatie, zover niet 
omzetafhankelijk, waarbij hij is aangesloten, worden als vaste kosten 
beschouwd. 
 
Effectief bedrag 
De brutowinst over een periode gelijk aan de overeengekomen 
schadevergoedingstermijn.  
 
Extra kosten 
De kosten die gemaakt worden om de bedrijfsschade te beperken. 
 
Gebouw (zaakschade) 
De op het polisblad omschreven onroerende zaak met al wat daartoe 
bestemd is en volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt. Voor 
zover niet voor afzonderlijke sommen verzekerd, zijn in de omschrijving 
alle bouwsels begrepen, die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om 
duurzaam ter plaatse te blijven.  
Tenzij anders op het polisblad vermeld is, zijn de funderingen niet onder 
de dekking van deze verzekering begrepen. 
 
Gevaarsobject 
De gebouwen, bedrijfsuitrusting/inventaris en/of goederen op de in het 
polisblad omschreven adres(sen). 
 
Goederen 
Grond- en hulpstoffen, halffabrikaten, eindproducten, goederen in 
bewerking en emballage. 
 
Herbouwwaarde 
Het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - 
op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig - 
onmiddellijk na de gebeurtenis.  
 
Herinvestering 
Het aanwenden van de schade-uitkering voor herstel, (her)bouw en/of 
aanschaf van zaken als bedoeld onder gevaarsobject (zie 
begripsomschrijving) ter voortzetting van het bedrijf, beroep, andere 
activiteiten of functie vallende binnen de op het polisblad weergegeven 
omschrijving. 
 
Huurdersbelang 
De kosten door verzekerde als huurder gemaakt ter verbetering of 
aanpassing van het gehuurde gebouw of de gehuurde ruimten. 
 
 
 

 
 
Verzekerde zaak 
De gebouwen, huurdersbelangen, bedrijfsuitrusting/ inventaris en/of 
goederen op (de) in het polisblad omschreven adres(sen). 
 
Jaarbedrag of Jaarbelang 
De bruto winst over de periode van één jaar. 
 
Kostprijs 
Het bedrag dat benodigd is voor de aanschaf van grondstoffen 
vermeerderd met de toegevoegde waarde of indien dit een lager bedrag 
blijkt te zijn de vervangingswaarde. 
 
Nieuwwaarde 
Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van 
dezelfde soort en kwaliteit. 
 
Dagwaarde 
Waarde van een voorwerp in de staat waarin het zich op een bepaalde 
dag bevindt. 
 
Opruimingskosten 
De kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en 
vernietigen van de verzekerde zaken, die niet reeds in de in artikel 19.1.1 
van deze rubrieksvoorwaarden bedoelde vaststelling zijn begrepen en 
het noodzakelijk gevolg zijn van een gevaar waartegen verzekerd is. 
 
Reconstructiekosten 
De kosten, die gedurende de schadevergoedingstermijn gemaakt 
worden, om administratieve- en financiële gegevens, tekeningen, e.d. - 
ongeacht op welke wijze vastgelegd - , die voor de voortgang van het 
bedrijf noodzakelijk zijn maar verloren of beschadigd zijn door een 
gedekt gevaar, te reconstrueren en opnieuw in de administratie van 
verzekerde op te nemen. 
 
Schadevergoedingstermijn 
Vangt aan op de dag dat de bedrijfsschade ontstaat en eindigt wanneer 
de bedrijfsactiviteiten niet meer beïnvloed worden door de 
schadeveroorzakende gebeurtenis of indien dat eerder is na verloop van 
de in het polisblad genoemde maximum schadevergoedingstermijn, 
ongeacht de vervaldag van de verzekering. 
 
Sloopwaarde 
Het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare 
respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw verminderd met 
de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en 
vernietigen. 
 
Variabele kosten 
De kosten die afhankelijk van het niveau van de bedrijfsactiviteiten toe- 
of afnemen.  
 
Werkelijke waarde 
De door de expert(s) vastgestelde waarde voor het evenement en indien 
getaxeerd: de getaxeerde waarde. 
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Verzekerd belang 
Zaakschade: 
Het belang van verzekerde bij het behoud van de verzekerde zaak uit 
hoofde van eigendom of een ander zakelijk recht of het dragen van het 
risico voor het behoud daarvan.  
 
Bedrijfsschade:  
De vermindering van de brutowinst, gedurende de 
schadevergoedingstermijn, van het in het polisblad omschreven bedrijf 
van verzekerde. 
 
 
 
 
 

Verkoopwaarde 
Het bedrag dat bij verkoop in het normale verkeer en uitgaande van 
dezelfde bestemming van het gebouw - met uitzondering van de grond - 
verkregen zou kunnen worden. 
 
Vervangingswaarde 
Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, 
staat en ouderdom gelijkwaardige zaken. 
Als er geen vervangingsmarkt bestaat dan wordt aangehouden de 
hoogste uitkomst van: 
- de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor technische 

veroudering, of 
- de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor economische 

veroudering, daarbij rekening houdende met de staat van 
onderhoud van de zaak. 
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12  Basispreventie en dekking supermarkten  
 De verzekering is aangegaan onder voorwaarden dat de 

volgende preventiemaatregelen zijn getroffen: 
 
12.1 Brandpreventie: 
 
12.1.1 Blusmiddelen en rookverbod: 
 De blusmiddelen dienen goed bereikbaar en zichtbaar te zijn 

opgehangen en in werkvaardige toestand te verkeren. Met de 
leverancier dient een onderhoudscontract te zijn afgesloten 
met minimaal één controle per jaar.  

 In winkel en magazijnruimtes dient een strikt rookverbod te 
worden gehanteerd. Hiervan zijn uitgezonderd eventuele 
kantineruimtes en een speciaal daarvoor ingerichte 
‘koffiehoek’. In de ruimtes waar wel mag worden gerookt, 
mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, 
vlamdovende afvalbakken. 

 
12.1.2 Brandgevaarlijke werkzaamheden: 
 Indien de verzekeringnemer bedrijfseigenaar is, is hij verplicht 

indien hij werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren waarbij 
gebruik wordt gemaakt van open vuur - zoals lassen, snijden, 
vlamsolderen, verf afbranden, dakdekken en dergelijke - ten 
behoeve van installatie, aanbouw, onderhoud, reparatie, 
demontage of afbraak van gebouwen, machines en dergelijke 
de volgende maatregelen te nemen: 
-  genoemde werkzaamheden mogen uitsluitend verricht 

worden onder toezicht van verantwoordelijk personeel 
van verzekeringnemer; 

- brandbare stoffen, behalve die waarmee of waaraan de 
werkzaamheden plaatsvinden, moeten verwijderd 
worden tot op een veilige afstand (bij lassen of snijden 10 
meter), of indien dit onmogelijk is dienen zij beschermd 
te worden; 

- een medewerker moet aanwezig zijn met brandslang of 
brandblusser. 

 Blijkt in geval van schade, dat in de onmiddellijke omgeving 
van de plaats waar de brand vermoedelijk is uitgebroken, 
werkzaamheden als hierboven omschreven zijn uitgevoerd, 
dan dient de verzekeringnemer aan te tonen dat genoemde 
voorzorgsmaatregelen getroffen zijn. Heeft echter de 
verzekeringnemer de werkzaamheden uitbesteed en heeft hij 
gebruik gemaakt van het Formulier Brandgevaarlijke 
Werkzaamheden, uitgegeven door het Nationaal Centrum 
voor Preventie, dan dient de verzekeraar te bewijzen dat de 
verzekeringnemer bovengenoemde voorzorgsmaatregelen 
niet heeft getroffen en dat de schade hierdoor is veroorzaakt 
en/of verhoogd. 

 Wanneer blijkt dat aan deze voorwaarde niet voldaan is, zal 
verzekerde een eigen risico dragen van 10% van het door 
verzekeraars te vergoeden schadebedrag, gemaximeerd tot € 
50.000,- per gebeurtenis, tenzij verzekerde bewijst dat de 
schade niet daardoor (mede) veroorzaakt of vergroot is.  

 Indien de eigendommen van de verzekeringnemer op het 
verzekerde risicoadres op meerdere polissen verzekerd zijn, 
zal het maximum eigen risico in verhouding tot de 
schadebedragen over deze verzekeringen verdeeld worden. 

 
12.2 Inbraak / Water (garantie): 

Het risico moet inbraak beveiligd zijn conform de NCP 
risicoklasse-indeling. Dit moet blijken uit een geldig 
certificaat, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en 
gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.  
In souterrains en kelders dienen de goederen los van de vloer 
op vlonders, rekken of in stellingen, te zijn opgeslagen. 

 
12.3 Buitenopslag: 
 Deze verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat 

buiten openingstijd er geen opslag van brandbare zaken 
(zoals hout, pallets, kunststof, folie e.d.), alsmede 
afvalcontainers, plaatsvindt op een afstand van minder dan 
10 meter buiten de gevels en / of afdak ( zowel aangebouwd 
als losstaand) van het (de) in de polis genoemde gebouw(en). 

De tijden waarop het inbraakalarm is ingeschakeld zullen 
worden aangemerkt als zijnde buiten openingstijd. 

 Wanneer blijkt dat aan deze garantie niet voldaan is, zal 
verzekerde een eigen risico dragen van 10% van het door 
verzekeraars te vergoeden schadebedrag, gemaximeerd tot  
€ 50.000,- per gebeurtenis, tenzij verzekerde bewijst dat de 
schade niet daardoor (mede) veroorzaakt of vergroot is.  

 Indien de eigendommen van de verzekeringnemer op het 
verzekerde risicoadres op meerdere polissen verzekerd zijn, 
zal het maximum eigen risico in verhouding tot de 
schadebedragen over deze verzekeringen verdeeld worden. 

 
12.4 Omvang van de dekking: 
 
12.4.1 Dekking: 
 Verzekerd wordt het zakelijk belang tegen schade als vermeld 

in artikel 12.5 indien en voor zover de schade het gevolg is 
van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het 
sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor 
verzekerde schade was ontstaan dan wel nog zou ontstaan.  

 Als zakelijk belang wordt voor meeverzekerde inventaris 
en/of goederen ook beschouwd; de in het gebouw aanwezige 
eigendommen van vennoten, bestuurders en onder-
geschikten van de verzekeringnemer. Indien bij schade 
aanspraak gemaakt kan worden op polisdekking onder enige 
andere verzekering, geldt deze dekking slechts voor zover de 
aanspraken het bedrag te boven gaan waarop de verzekerde 
elders recht heeft. 

 
12.4.1.1 Zaakschade: 
 Schade aan of verlies van de op het polisblad genoemde 

verzekerde gevaarsobjecten die is veroorzaakt door de in 
artikel 12.5 genoemde gevaren/gebeurtenissen, ongeacht of 
deze gevaren/gebeurtenissen zijn veroorzaakt door de aard 
of een gebrek van de verzekerde gevaarsobjecten.  

 Schade aan of verlies van de verzekerde gevaarsobjecten 
ongeacht door welke oorzaak - behoudens de in artikel 13 
genoemde uitsluitingen - is gedekt als die oorzaak het directe 
gevolg is van een verzekerd gevaar/gebeurtenis, onverschillig 
waar dit heeft plaatsgevonden.  

 
12.4.1.2 Bedrijfsschade: 
 De vermindering van de brutowinst – onder aftrek van de 

eventuele besparingen - van het op het polisblad omschreven 
bedrijf van verzekerde, die gedurende een 
schadevergoedingstermijn van maximaal 104 weken is 
opgetreden, als gevolg van schade aan of verlies van de 
gevaarsobjecten tijdens de duur van deze verzekering 
ontstaan, veroorzaakt door in artikel 12.5 genoemde 
gevaren/gebeurtenissen, ongeacht of deze 
gevaren/gebeurtenissen zijn veroorzaakt door de aard of een 
gebrek van het gevaarsobject.  

 Bedrijfsschade als gevolg van schade aan of verlies van de 
gevaarsobjecten ongeacht door welke oorzaak - behoudens 
de in artikel 13 genoemde uitsluitingen - is gedekt als die 
oorzaak het directe gevolg is van een verzekerd 
gevaar/gebeurtenis, onverschillig waar dit heeft 
plaatsgevonden.  

  
12.5 Gedekte gevaren/gebeurtenissen: 
 
12.5.1 Brand: 
 Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard 

gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen 
kracht voort te planten.  

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

ketels. 
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12.5.2 Ontploffing: 
Onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende 
hevige krachtsuiting van gassen of dampen, met 
inachtneming van het volgende. 
Als de ontploffing ontstaan is: 
- binnen een - al dan niet gesloten - vat dan moet: 

- een opening in de wand van het vat ontstaan 
zijn door de druk van de zich daarin 
bevindende gassen of dampen  

- door die opening moet de druk binnen en 
buiten het vat plotseling aan elkaar gelijk 
geworden zijn.  

Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn respectievelijk 
of die al dan niet voor de ontploffing aanwezig waren, is 
niet relevant. 

- buiten een vat dan moet die krachtsuiting het 
onmiddellijke gevolg zijn van een scheikundige reactie. 

Onder ontploffing wordt niet verstaan implosie. 
 
12.5.3 Lucht- en ruimtevaartuigen: 
 Het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, 

landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een 
daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of 
daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander 
voorwerp. 

 
12.5.4 Blikseminslag: 
 Schade aan elektrische en elektronische apparatuur door 

overspanning/inductie dan wel bedrijfsschade als gevolg 
daarvan is slechts verzekerd indien sporen van blikseminslag 
in of aan het object waarin deze zaken aanwezig zijn, worden 
aangetroffen.  

 
12.5.5 Overspanning/inductie: 
 Door bliksemontlading anders dan begrepen onder artikel 

12.5.4 van deze rubrieksvoorwaarden 
 
12.5.6 Storm: 
 Een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde. 
 Als de windsnelheid zich afwisselend boven en onder de 14 

meter per seconde beweegt, dan wordt voor de vaststelling 
van het eigen risico de periode vanaf het moment dat de 
windsnelheid voor het eerst 14 meter per seconde is tot het 
begin van een periode van tenminste 24 achtereenvolgende 
uren waarbinnen de windsnelheid 10 meter per seconde of 
minder is geweest, als één gebeurtenis beschouwd. 

 Indien opstal en/of huurdersbelang en/of inventaris onder 
deze polis is meeverzekerd, is ook gedekt: stormschade aan 
zonweringen, rolluiken, uithangborden, antennes, 
reclameborden, lichtreclames, automaten, vitrines en 
eilandetalages, welke zich aan of nabij de gebouwen 
bevinden, tot ten hoogste € 5.000,- per gebeurtenis.  

 
12.5.7 Luchtdruk: 
 Als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht- en 

ruimtevaartuigen en het doorbreken van de geluidsbarrière. 
 
12.5.8 Water, stoom, neerslag, blusmiddel: 
 
12.5.8.1  Water, stoom of blusmiddel gestroomd of overgelopen uit 

binnen of buiten het gebouw gelegen leidingen of daarop 
aangesloten toestellen respectievelijk installaties van 
waterleiding, centrale verwarming en sprinklers e.d. als 
gevolg van het springen door vorst, breuk, verstopping of een 
ander plotseling optredend defect.  

 Tevens worden vergoed de kosten van:  
- het opsporen van de breuk of defect aan de leiding en 

het daarmee verband houdende herstelwerk aan muren, 
vloeren en andere onderdelen van het gebouw;  

- het herstel van de beschadigde leidingen, installaties en 
toestellen bij springen door vorst; althans voor zover 
deze kosten voor rekening van verzekerde komen en die 
kosten niet op een andere polis gedekt zijn of gedekt 

zouden zijn als de dekking die dit artikel verleent niet zou 
bestaan.  

 
12.5.8.2  Regen of smeltwater onvoorzien het gebouw 

binnengekomen, mits niet binnengekomen door openstaande 
ramen, deuren of luiken. Niet gedekt zijn de reparatiekosten 
van daken, dakgoten en regenwaterafvoerpijpen.  

 Deze verzekering biedt eveneens dekking voor (grond)water 
gestroomd of overgelopen uit putten en riolen mits 
binnengedrongen via afvoerleidingen en de daarop 
aangesloten toestellen en leidingen. 

 
12.5.8.3  Schade door vochtdoorlating van muren, constructiefouten of 

slecht onderhoud van het gebouw is uitgesloten.  
 
12.5.8.4  Hagel of sneeuw of extreme neerslag, mits niet 

binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken. 
De verzekering biedt ook dekking tegen: 
- schade aan de verzekerde zaken als gevolg van materiële 

schade aan het in de polis omschreven gebouw door 
extreme neerslag; 

- bedrijfsschade als gevolg van materiële schade aan het in 
de polis omschreven gebouw door extreme neerslag; 

- de inhoud van het gebouw als gevolg van de hiervoor 
bedoelde schade aan het gebouw. 

Alles voor zover de genoemde schade door extreme neerslag 
bestaat uit schade door sneeuwdruk, wateraccumulatie en/of 
inslag van hagel.  

 Onder sneeuwdruk wordt verstaan de druk die sneeuw en/of 
ijs uitoefenen op de buitenkant van het gebouw. Onder 
wateraccumulatie wordt verstaan de druk die een 
opeenhoping van regen- en/of smeltwater uitoefent op het 
dak van het gebouw. Onder inslag van hagel wordt verstaan 
het inslaan van hagelstenen op de buitenkant van het 
gebouw. 

 Alleen met betrekking tot een onder deze polis verzekerd (bij) 
gebouw geldt bovendien de hierna genoemde dekking indien 
deze schade mede het gevolg is van ontwerp- en/of 
constructiefouten: 
- de aantoonbaar door verzekerde gemaakte architect- 

/ontwerpkosten om de bouwconstructie aan te passen; 
- de extra kosten van aanpassing / verbetering van de 

bouwconstructie die in het kader van herstel / herbouw 
zijn gemaakt.  

 De dekking voor deze kosten geldt tot een maximum van 10% 
van de verzekerde som van het gebouw. 

 
12.5.8.5  Water en de overige inhoud van aquaria door breuk of defect 

daarvan. Ook worden de kosten van herstel van de aquaria en 
de inrichting daarvan vergoed.  

 
12.5.9  Diefstal: 
 Diefstal van tot het verzekerde gebouw behorende 

materialen, alsmede de beschadiging van dat gebouw als 
gevolg daarvan en de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade, 
dit laatste ongeacht of het gebouw verzekerd is.  

 
12.5.10  Inbraak: 
 Inbraak, diefstal of poging daartoe, waarbij de dader het 

gebouw, waarin zich de verzekerde gevaarsobjecten 
bevinden, is binnengedrongen of getracht heeft binnen te 
dringen, door middel van braak van buitenaf aan bedoeld 
gebouw of een daarmee binnenshuis gemeenschap hebbend 
gebouw, alsmede de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade, 
dit laatste ongeacht of de gevaarsobjecten zijn verzekerd.  

 Als in het gebouw meerdere bedrijven, instellingen e.d. zijn 
gevestigd dan is aan het hierboven gestelde voldaan indien de 
dader het bij verzekerde in gebruik zijnde perceelgedeelte 
door middel van braak is binnengedrongen of getracht heeft 
binnen te dringen. Schade als gevolg hiervan aan gebouwen 
die door verzekerde gehuurd zijn, wordt tot maximaal  
€ 5.000,- per gebeurtenis vergoed, althans indien en voor 
zover deze schade ten laste van verzekerde komt. Het op het 
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polisblad genoemde eigen risico wordt hierop niet in 
mindering gebracht. 

 
12.5.11  Vandalisme: 
 Nadat de dader het gebouw wederrechtelijk 

binnengedrongen is. Deze dekking geldt niet voor gebouwen 
of gedeelten daarvan die buiten gebruik zijn gesteld. Schade 
als gevolg hiervan aan gebouwen die door verzekerde 
gehuurd zijn, wordt tot maximaal 10% boven de werkelijke 
waarde van de bedrijfsuitrusting vergoed, althans indien en 
voor zover deze schade ten laste van verzekerde komt. 

 
12.5.12  Afpersing en/of beroving: 
 Mits vergezeld van geweld of bedreiging.  
 
12.5.13  Glasbreuk: 
 Het glas zelf, met uitzondering van spiegels en 

wandversieringen, is uitgesloten.  
 
12.5.14  Aanrijding, aanvaring en als gevolg daarvan afgevallen of 

uitgestroomde lading: 
 Niet gedekt is schade aan of het verlies van het voer-, 

vaartuig respectievelijk de lading die de schade veroorzaakt 
noch de bedrijfsschade die daarvan het gevolg is.  

 
12.5.15  Olie en andere vloeistoffen: 
 Gestroomd of gelekt uit vast opgestelde verwarmings- of 

kookinstallaties of de daarbij behorende leidingen en tanks 
als gevolg van breuk, verstopping of een ander plotseling 
optredend defect.  

 
12.5.16  Rook en roet: 
 Plotseling uitgestoten door een op een afvoerkanaal 

aangesloten verwarmings- of kookinstallatie.  
 
12.5.17  Storing in of uitval van koel- en diepvrieskasten 

respectievelijk –kisten. 
 Deze dekking heeft alleen betrekking op de inhoud van 

koelkasten en diepvriezers in bedrijfskantines. 
 De maximale schadevergoeding bedraagt € 5.000,- per 

gebeurtenis. Het op het polisblad genoemde eigen risico 
wordt hierop niet in mindering gebracht. 

 
12.5.18  Het omvallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, 

windmolens, antennes, bomen, vlaggen-, licht- en 
zendmasten, en/of het losraken van delen daarvan. 

 Indien de hierboven genoemde zaken zijn verzekerd, is niet 
gedekt schade aan of verlies van deze zaken noch de 
bedrijfsschade die daarvan het gevolg is tenzij deze schade is 
veroorzaakt door een ander verzekerd gevaar/gebeurtenis.  

 
12.5.19  Kappen en/of snoeien van bomen 
 
12.5.20  Bijtende stoffen: 
 Voor zover niet ontstaan als gevolg van reiniging, reparatie, 

vernieuwing of productiefouten.  
 
12.5.21  Werkstaking: 
 Het door een aantal werknemers in een onderneming, 

gemeenschappelijk niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van 
het legitiem opgedragen werk.  

 
12.5.22  Relletjes of opstootjes: 
 Incidentele collectieve geweldsmanifestaties.  
 
12.5.23  Meteorieten  
 
12.5.24  Aardverschuiving  
 
12.5.25  Paarden en vee  
 
12.6 Uitbreiding inventarisdekking met vals geld: 
 Verzekerd wordt het financiële verlies door het als betaling 

van geleverde goederen en/of diensten in ontvangst nemen 

van vals geld, vals geldswaardig papier, ontvreemde of 
vervalste cheques, dan wel betaling door middel van 
ontvreemde of vervalste betaalpassen, chipkaarten en 
betaalkaarten. 

 De schade-uitkering bedraagt maximaal € 2.500,- per 
gebeurtenis. Het op het polisblad genoemde eigen risico 
wordt hierop niet in mindering gebracht.  

 Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien inventaris 
verzekerd is en voor zover het financiële verlies niet door een 
financiële instelling vergoed wordt. 

 
12.7 Uitbreiding bedrijfsschadedekking inzake nutsvoorzieningen: 
 Bedrijfsschade is ook verzekerd indien die veroorzaakt is door 

het onbereikbaar zijn van het gevaarsobject als gevolg van 
schade aan of verlies van naburige zaken door een verzekerd 
gevaar/gebeurtenis.  

 Daarnaast is bedrijfsschade ook verzekerd door een storing in 
de levering van elektriciteit, gas of water als gevolg van 
schade aan of verlies van:  
- het elektriciteits-, productie- of distributiebedrijf, 

waaronder begrepen onderstations, schakelstations en 
transformatorhuizen.  

 Uitgesloten is bedrijfsschade indien de storing het gevolg 
is van schade aan of verlies van pijpen, leidingen, 
hoogspanningsmasten en kabels met alle aan- en 
toebehoren die zich bevinden tussen het leverende 
nutsbedrijf en het in het polisblad genoemde 
gevaarsobject. 

- voedings-, compressor-, meet-, regel-, meng-, afgifte- of 
reduceerstations in gebruik bij het gasproductie- of een 
gasdistributiebedrijf respectievelijk aan de leidingen, 
afsluiters, reduceerkasten tussen de hiervoor genoemde 
stations en het bedrijf van verzekerde;  

- het waterleidingbedrijf, waaronder begrepen 
pompstations en tussenstations 

door een verzekerd gevaar/gebeurtenis, mits de 
bedrijfsstagnatie als hierboven bedoeld langer dan zes uur 
achtereen duurt.  

 
12.8 Uitbreiding bedrijfsschadedekking inzake  

toeleveranciers-/afnemersrisico: 
 Bedrijfsschade is meeverzekerd bij een gebeurtenis in de zin 

van de polis bij een in Nederland gevestigde (toe)leverancier 
of afnemer van verzekeringnemer. Deze uitbreiding van de 
dekking is gemaximeerd tot 20 % van het jaarbelang. Deze 
verzekering geschiedt op premier risque basis. 

 
12.9  Uitbreiding bedrijfsschadedekking inzake 

publiekstrekker/winkelcentrum: 
 
12.9.1 Meeverzekerd is bedrijfsschade, die verzekeringnemer lijdt 

als gevolg van materiële schade door de in deze polis gedekte 
evenementen, mits deze tijdens de duur van de verzekering 
hebben plaatsgevonden aan: 
- gebouw en/of inhoud van het niet bij verzekeringnemer 

in gebruik zijnde deel van een winkelcentrum, mits dat 
andere deel van het winkelcentrum geheel of gedeeltelijk 
moet worden afgesloten; 

- gebouw en/of inhoud van een naburig bedrijf of 
winkelcentrum, dat geldt als publiekstrekker, mits deze 
publiekstrekker tijdelijk moet worden gesloten door een 
in deze polis gedekte evenement. 

 
12.9.2 Ook is meeverzekerd de bedrijfsschade indien het 

winkelcentrum en/of de wijk waar verzekerde gevestigd is in 
verband met een incident in de omgeving, op last van politie 
tijdelijk wordt afgesloten in verband met het strafrechtelijk 
onderzoek of op grond van de algemene veiligheid, mits de 
afsluiting langer dan drie uur duurt. 

 
12.9.3 Meeverzekerd is de schade aan gekoelde artikelen in de 

boodschappenwagens van klanten indien de winkel, waar 
verzekerde gevestigd is, in verband met een incident in de 
directe omgeving, op last van politie wordt ontruimd en 
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tijdelijk wordt afgesloten in verband met het strafrechtelijk 
onderzoek of op grond van de algemene veiligheid, mits de 
afsluiting langer dan drie uur duurt. 

 
12.10 Uitbreiding koelschade: 
 Deze verzekering dekt de werkelijk geleden bedrijfsschade als 

gevolg van materiële schade (zoals verlies, waarde-
vermindering en/of bederf) aan goederen aanwezig in koel- 
en/of vriesinstallatie(s) geplaatst in de winkel of 
magazijnruimte, veroorzaakt door een geheel of gedeeltelijk 
falen van deze installatie(s) als rechtstreeks gevolg van: 
- een plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging 

van deze installatie(s), onverschillig door welke oorzaak 
ontstaan; 

- een storing in de stroomlevering, ontstaan in het 
nutsbedrijf of tussen het nutsbedrijf en de 
elektriciteitsmeter, mits die storing langer duurt dan zes 
uur. 

 
12.11 Uitbreiding huurdersbelang: 
 Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien 

huurdersbelang verzekerd is. 
 Indien door een gedekt evenement gehele of gedeeltelijke 

vernietiging van de gebouwen of van de door 
verzekeringnemer aangebrachte betimmeringen, 
veranderingen en dergelijke plaatsvindt, zal vergoeding 
plaatsvinden onverschillig of verzekerde rechtens eigenaar is, 
onverschillig of tot herstel wordt overgegaan dan wel de 
eigenaar van het in de polis omschreven gebouw daarvoor 
krachtens een verzekering vergoeding ontvangt. 

 Indien bij aanmerkelijke materiële schade ten gevolge van 
een door deze verzekering gedekt evenement de 
verzekeringnemer zijn bedrijf redelijkerwijs elders moet 
vestigen, zal de schade worden vergoed op basis van totaal 
verlies, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3.8. 

 
12.12 Uitbreiding behang-, wit- en schilderwerk: 
 Deze dekking geldt alleen voor de rubriek Inventaris indien 

deze op de polis is vermeld. 
 Indien de schade het gevolg is van een gedekt evenement in 

een gehuurd gebouw, is eveneens verzekerd schade 
betrekking hebbend op behang, alsmede wit- en schilderwerk 
in het gebouw, tot ten hoogste 10% van het verzekerde 
bedrag aan inventaris per gebeurtenis.  

 Deze dekking geldt indien het huurdersbelang niet als aparte 
rubriek op deze polis of als aparte polis elders is verzekerd en 
deze kosten krachtens de huurovereenkomst voor rekening 
van de verzekeringnemer komen. 

 
 
13 Uitsluitingen 
 In uitbreiding op de uitsluitingen/verplichtingen in de 

Algemene definities en voorwaarden zijn van deze 
rubrieksvoorwaarden uitgesloten schade aan of verlies van 
verzekerde zaken/gevaarsobjecten respectievelijk 
bedrijfsschade: 

 
13.1 Molest: 
 Veroorzaakt door of ontstaan uit molest; 
 
13.2 Atoomkernreactie: 
 Veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit 

atoomkernreactie, onverschillig hoe de reactie is ontstaan;  
 
13.3 Aardbeving, vulkanische uitbarsting: 
 Veroorzaakt door aardbeving of vulkanische uitbarsting. Bij 

schaden die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij 
gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de gevaarsobjecten 
de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting 
hebben geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen, dat de 
schade niet aan die -verschijnselen is toe te schrijven; 

 
 
 

13.4 Overstroming: 
 Veroorzaakt door overstroming ten gevolge van het 

bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of 
andere waterkeringen ongeacht of deze overstroming werd 
veroorzaakt door storm. 

 Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing 
veroorzaakt door overstroming. 

 
13.5 Onbewerkte edele metalen, ongezette edelgesteenten, geld 

en geldswaardig papier: 
 Van deze rubrieksvoorwaarden is schade aan of verlies van 

onbewerkte edele metalen, ongezette edelgesteenten, geld 
en geldswaardig papier uitgesloten, behoudens het bepaalde 
in artikel 12.6 en 15.7 van de rubrieksvoorwaarden.  

 
13.6 Bedrijfsschade niet ontstaan door een gedekt evenement: 
 Van de verzekering is uitgesloten bedrijfsschade die ook 

ontstaan zou zijn als de schade aan of het verlies van het 
gevaarsobject door een gedekt gevaar/gebeurtenis niet zou 
hebben plaatsgevonden. 

 
13.7 Boeten: 
 Van de verzekering is uitgesloten bedrijfsschade als gevolg 

van boeten ten gevolge van contractbreuk, vertraagde 
uitvoering van opdrachten of het niet uitvoeren van 
opdrachten.  

 
13.8 Afschrijving debiteuren: 
 Van de verzekering is uitgesloten bedrijfsschade als gevolg 

van afschrijving van debiteuren. 
 
 
14 Dekking in/nabij het gebouw en elders binnen Nederland 
 
14.1 Deze verzekering dekt (ten aanzien van artikel 14.1.3 t/m 

14.1.5 tot maximaal € 250.000,- per gebeurtenis) tevens zaak- 
respectievelijk bedrijfsschade veroorzaakt door een verzekerd 
gevaar/gebeurtenis voor zover de verzekerde 
bedrijfsuitrusting/inventaris en/of goederen zich bevinden:  

 
14.1.1 onder afdaken, onder overkappingen of op het terrein nabij 

de gebouwen op de adressen die op het polisblad genoemd 
zijn, met uitzondering van storm, water, stoom, neerslag, 
hagel en sneeuw; 

 
14.1.2 in eilandvitrines, -etalages of automaten nabij de gebouwen 

op de adressen die op het polisblad zijn genoemd, met 
uitzondering van werkstaking, relletjes of opstootjes; 

 
14.1.3 in portacabins 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.  

 Uitgesloten is schade die:  
- op een andere polis ten behoeve van verzekerde is 

gedekt of gedekt zou zijn als de dekking die dit artikel 
biedt niet zou bestaan; 

- tijdens transport is ontstaan.  
 Onder transport wordt tevens verstaan het laden en lossen 

alsmede het verblijf van de gevaarsobjecten in het 
transportmiddel, ongeacht waar dat zich bevindt; 

 
14.1.4  in gebouwen op locaties binnen Europa die niet op het 

polisblad zijn genoemd.  
 Uitgesloten is schade die op een andere polis ten behoeve 

van verzekerde is gedekt of gedekt zou zijn als de dekking die 
dit artikel verleent niet zou bestaan.  

 
14.1.5 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.  
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Uitgesloten is schade die:  
- op een andere polis ten behoeve van verzekerde is 

gedekt of gedekt zou zijn als de dekking die dit artikel 
biedt niet zou bestaan;  

- tijdens transport is ontstaan.  
 Onder transport wordt tevens verstaan het laden en lossen 

alsmede het verblijf van de gevaarsobjecten in het 
transportmiddel, ongeacht waar dat zich bevindt.  

 
14.2  Deze verzekering dekt tevens schade aan of verlies van 

parkeerinstallaties, -automaten, camera’s, etc., die zich 
bevinden nabij de gebouwen op de adressen die op het 
polisblad zijn genoemd, door een verzekerd 
gevaar/gebeurtenis, met uitzondering van vandalisme, 
werkstaking, relletjes of opstootjes.  

 
14.3 Deze verzekering dekt tot maximaal € 2.500,- 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.  

 
14.4  Deze verzekering dekt tevens schade aan of verlies van 

afneembare delen van het verzekerde gebouw, die zich 
tijdelijk elders binnen Europa bevinden, door een verzekerd 
gevaar/gebeurtenis indien deze zaken zich bevinden:  
- in gebouwen;  
- buiten gebouwen. Echter met uitzondering van storm, 

water, stoom, neerslag, hagel, sneeuw, aanrijding, 
aanvaring, en als gevolg daarvan afgevallen of 
uitgestroomde lading, werkstaking, relletjes of 
opstootjes.  

 Uitgesloten is schade die:  
- op een andere polis ten behoeve van verzekerde is 

gedekt of gedekt zou zijn als de dekking die dit artikel 
biedt niet zou bestaan;  

- tijdens transport is ontstaan.  
Onder transport wordt tevens verstaan het laden en lossen 
alsmede het verblijf van de verzekerde gevaarsobjecten in het 
transportmiddel, ongeacht waar dat zich bevindt.  
 

14.5 Koelschade van goederen opgeslagen in koelcontainers is 
verzekerd mits de koelcontainer is voorzien van een 
uitvalsignalering. De dekking voor koelschade bedraagt 
maximaal € 5.000,- per gebeurtenis. 

 
 
15 Vergoeding boven het verzekerd bedrag 
 Deze rubrieksvoorwaarden geven, tenzij dit op een andere 

polis ten behoeve van verzekerde gedekt is of gedekt zou zijn 
als de dekking die dit artikel biedt niet zou hebben bestaan, 
bij een schade door een gedekt gevaar op premier risque 
basis en boven de verzekerde som recht op vergoeding van: 

 
15.1 Bereddingskosten, zo nodig tot maximaal 50% boven de 

werkelijke waarden (herbouwwaarde of nieuwwaarde) van 
de betreffende locatie. 

 
15.2 Opruimingskosten tot maximaal € 125.000,- per gebeurtenis 

of, indien dat meer blijkt te zijn tot maximaal 10% van de 
werkelijke waarde (herbouwwaarde en nieuwwaarde) maar 
niet meer dan € 1.000.000,-. 

 
15.3 De kosten van vervoer en opslag van de verzekerde zaken, tot 

maximaal 10% van de werkelijke waarde van de betreffende 
locatie als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de 
gebouwen. 

 
15.4 Huurderving gedurende maximaal 52 achtereenvolgende 

weken, indien en voor zover dit geen onderdeel is van de 
bedrijfsschade-vergoeding. Indien niet tot herstel of herbouw 
(ter plaatse of elders) wordt overgegaan, dan gedurende 
maximaal 13 achtereenvolgende weken. In beide gevallen tot 

maximaal 20% van de herbouwwaarde 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. 

 
15.5 Extra kosten die verzekerde krachtens wettelijk voorschrift of 

op last van de overheid moet maken, tot maximaal € 25.000,-. 
 
15.6  Schade aan tuinaanleg met alles wat daartoe behoort, 

alsmede de bestrating, indien en voor zover deze schade ten 
laste komt van verzekerde, tot maximaal € 25.000,- per 
gebeurtenis.  

 Uitgezonderd hiervan is schade door storm, tenzij de schade 
wordt veroorzaakt door het neerstorten van (onder)delen van 
het gebouw door de storm. 

 
15.7 Indien bedrijfsuitrusting/inventaris verzekerd is:  
 geld en geldswaardig papier (waaronder begrepen cheques, 

betaalkaarten, betaalpassen, chipkaarten en 
telefoonkaarten), voor zover eigendom van verzekerde en 
zich bevindende in de op het polisblad vermelde gebouwen, 
tot maximaal € 2.500,- per gebeurtenis. Deze zaken zijn 
buiten die gebouwen alleen verzekerd tegen de gevaren 
afpersing en beroving. Het op het polisblad genoemde eigen 
risico wordt hierop niet in mindering gebracht. 

 
15.8 Indien bedrijfsschade is verzekerd dekt de verzekering boven 

de verzekerde som tot ten hoogste 10% hiervan, met een 
maximum van € 125.000,-, de reconstructiekosten. Dit zijn de 
kosten van reconstructie van de administratiebescheiden 
(waaronder tekeningen en dergelijke), aanwezig in het in de 
polis omschreven gebouw, ten gevolge van een gedekte 
gebeurtenis. Ook de kosten van reconstructie van gegevens, 
opgeslagen in geheugens van computers en andere 
elektronische informatiedragers, zijn onder deze verzekering 
begrepen. Deze dekking boven de verzekerde som is niet van 
toepassing indien er een specifieke verzekering is afgesloten. 

 
15.9 Afmakingscourtage, zijnde het bedrag dat bij schade door de 

makelaar aan verzekerde in rekening gebracht kan worden, 
tot maximaal 1% van de verschuldigde schade-uitkering. 

 
 
16 Extra Kosten (bedrijfsschade) 
 
16.1 De extra kosten worden vergoed tot maximaal het bedrag van 

de vermindering van de bedrijfsschade dat binnen de 
schadevergoedingstermijn met de extra kosten bereikt is. 

 
16.2 De extra kosten, die met instemming van (de expert van) 

verzekeraar(s) zijn gemaakt, worden volledig vergoed, zo 
nodig boven het verzekerde bedrag. 

 
 
17 Aanvullende dekking (zaakschade), artikelenacties en 

transport  
 
17.1 Meeverzekerd is een aanvullende dekking van 10% op de 

vergoeding voor de rubrieken A en B en eventuele excedent 
dekking voor deze rubrieken als gevolg van een gedekte 
schadeoorzaak, ook indien de uitkering hierdoor boven de 
verzekerde limiet of het verzekerd bedrag uitkomt.  

 Voor de aanvullende uitkering geldt tevens dat meeverzekerd 
is de door verzekeringnemer te lijden schade in de vorm van 
te verrichten uitgaven of anderszins, doch met uitzondering 
van zaakschade, als rechtstreeks gevolg van een gebeurtenis 
waartegen de polis dekking biedt en waardoor de verzekerde 
zaken waarop de aanvullende dekking betrekking heeft, 
worden getroffen. Er zal geen ander bewijs van schade 
worden gevorderd dan overlegging van de voor 
verzekeraar(s) gediend hebbende schaderekening of enig 
ander stuk, waaruit de grootte van de schade blijkt. Dit 



Ecodass Insurance Services  

 

15 Voorwaarden | Ecodass Insurance Services | Supermarktpolis 00111 

 

belang is door partijen gewaardeerd op het aanvullende 
verzekerde bedrag.  

 De vooromschreven aanvullende dekking zal niet van kracht 
zijn indien bij schade blijkt, dat de verzekeringnemer op 
grond van zijn krachtens deze polis te verlenen 
zaakschadevergoeding nog op uitkeringen uit hoofde van een 
andere aanvullende verzekering aanspraak kan maken, tenzij 
door verzekeraar(s) met bedoelde meerdere aanvullende 
verzekering is ingestemd blijkens aantekening op het 
polisblad. De aanvullende dekking zal evenmin van kracht zijn 
bij schade aan een in aan- of verbouw zijnde gebouw.  

 
17.2 In verband met speciale acties kunnen op het risicoadres 

en/of elders branchevreemde actiegoederen liggen 
opgeslagen. In de gebouwen op het risicoadres zijn de 
actiegoederen tegen de in artikel 12.5 van deze 
rubrieksvoorwaarden genoemde gevaren meeverzekerd. 
Buiten de gebouwen op het risicoadres zijn de actiegoederen 
verzekerd volgens artikel 14.1.1. In andere niet op het 
polisblad genoemde risicoadressen zijn de goederen 
verzekerd volgens artikel 14.1.3 en buiten de gebouwen 
volgens artikel 14.1.4. Voor opslag elders is de garantie 
Inbraakpreventie zoals vermeld in artikel 12.2 van de 
Algemene definities en voorwaarden en onverkort van 
toepassing tenzij afwijkende afspraken door verzekeraars zijn 
geaccepteerd. 

 Voor tijdelijke opslag buiten, doch uitsluitend tijdens de 
openingsuren is de dekking beperkt tot de risico’s brand, 
blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen en kappen en 
snoeien van bomen. 

 
17.3 Tot een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis is 

meeverzekerd schade ontstaan aan de door cliënten 
gekochte en reeds betaalde artikelen, als gevolg van een 
aanrijding ontstaan aan de bestel/personenauto van 
verzekeringnemer of een van zijn personeelsleden tijdens het 
transport van die artikelen van het bedrijf van 
verzekeringnemer naar het aflever adres. 

 
17.4 Tot een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis is 

meeverzekerd schade aan goederen en inventaris, als gevolg 
van een aanrijding door een  

 (semi-)elektrisch aangedreven vervoermiddel van een klant 
waarvoor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringsplicht 
geldt. Deze dekking is slechts van kracht indien en voor zover 
de aansprakelijkheidsverzekering van de klant geen of 
onvoldoende dekking biedt. 

 
 
18 Voortaxatie 
 
18.1 Indien uit het polisblad blijkt dat verzekerde zaken zijn 

gewaardeerd door (een) deskundige(n) dan is deze taxatie 
gedurende drie jaren geldig, te rekenen vanaf dagtekening 
van het rapport. Het taxatierapport wordt geacht deel uit te 
maken van de overeenkomst. 

 
18.1.1 Op de verzekering van aldus getaxeerde gebouwen en/of 

huurdersbelang is de indexclausule van toepassing. De 
voortaxatie is gedurende zes jaren geldig, te rekenen vanaf de 
dagtekening van het rapport. Verhoging of verlaging van de 
verzekerde som als gevolg van indexering wordt geacht op 
dezelfde wijze te zijn getaxeerd. 

 
18.1.2 Indien na verloop van de genoemde termijnen geen nieuw 

rapport is uitgebracht dan blijft de voortaxatie gedurende een 
periode van 12 maanden geldig als een partijentaxatie. 
Daarna wordt de verzekerde som beschouwd als een opgave 
van verzekerde zelf. 

 
18.2 Voortaxatie door deskundigen en/of door partijen verliest 

haar geldigheid in geval: 

- van overgang van het verzekerde belang en de nieuwe 
verzekerde de bedrijfsuitrusting/inventaris en/of 
gebouwen voor andere doeleinden gaat gebruiken, of 

- het getaxeerde voor langer dan 12 maanden buiten 
gebruik is (zal zijn), of 

- het gebouw voor langer dan drie maanden leeg staat (zal 
staan), of 

- het gebouw door krakers gebruikt wordt, of 
- niet wordt overgegaan tot herinvestering na schade. 

 
18.3 Indien uit de polis blijkt dat de verzekerde zaken zijn 

gewaardeerd door partijen zelf, dan zal die waarde tot het 
einde van de verzekering gelden. Verzekeraar(s) behouden 
evenwel het recht om te bewijzen dat die waarde op het 
moment van de schade bovenmatig was. 

 
 
19 Schade en omvang van de vergoeding 
 
19.1 De verplichting van verzekeraar(s) tot schade-uitkering 

bestaat uit: 
 
19.1.1 Zaakschade:  
 naar keuze van verzekeraar(s), het verschil tussen de waarde 

van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na 
de gebeurtenis of de herstelkosten onmiddellijk na de 
gebeurtenis van die zaken, die naar het oordeel van de 
experts voor herstel vatbaar zijn, alsmede - bij verzekering op 
basis van nieuwwaarde - door de gebeurtenis veroorzaakte 
en door het herstel niet opgeheven waardevermindering. 

 
19.1.2 Bedrijfsschade:  
 verminderd met eventuele besparingen: 
 Verzekeraar(s) hebben er kennis van genomen dat er ook een 

aanvullende dekking loopt. Een eventuele uitkering uit 
hoofde van die aanvullende dekking zal voor de 
schadevergoeding uit hoofde van de bedrijfsschade polis 
buiten beschouwing blijven. 

 Daarnaast is de bedrijfsschade verzekerd tot maximaal 130% 
van het gemaximeerde bedrag vermeerderd met een 
eventuele excedentdekking. Naverrekening vindt plaats 
volgens artikel 3.3. 

 
19.1.3 Het bedrag van de vergoedingen boven de verzekerde som 

overeenkomstig artikel 15 van deze rubrieksvoorwaarden 
 
19.1.4 Het bedrag overeenkomstig artikel 16 (extra kosten). 
 
19.2 Bij de bepaling van de waarde van de verzekerde zaken 

onmiddellijk voor de gebeurtenis wordt uitgegaan van de 
waardegrondslag zoals hieronder genoemd wordt, terwijl bij 
de vaststelling van de waarde onmiddellijk na de gebeurtenis 
met deze waardegrondslag rekening gehouden zal worden. 

 
19.2.1 In geval van verzekering op basis van een geldige voortaxatie: 

het bedrag der voortaxatie. 
 
19.2.2 Indien er geen sprake is van een geldige voortaxatie, ingeval 

van verzekering van: 
 
19.2.2.1  Gebouwen/huurdersbelangen: 
 de herbouwwaarde indien: 

- verzekerde binnen 12 maanden na de schadedatum 
meedeelt dat tot herstel respectievelijk herbouw, al dan 
niet op dezelfde plaats wordt overgegaan. Het herstel/de 
herbouw moet binnen 24 maanden na de schadedatum 
aangevangen zijn; 

- deze lager is dan de verkoopwaarde; 
- op het gebouw een herbouwplicht rust. 

 Indien de schadevergoeding plaatsvindt berekend naar 
herbouwwaarde wordt eerst 40% van de naar 
herbouwwaarde berekende schadevergoeding uitgekeerd, 
dan wel de volledige naar verkoopwaarde berekende 
schadevergoeding als dit bedrag lager is. De uitkering van het 



Ecodass Insurance Services  

 

16 Voorwaarden | Ecodass Insurance Services | Supermarktpolis 00111 

 

meerdere zal plaatsvinden onder overlegging van de nota’s. 
De totale uitkering zal nimmer meer bedragen dan de 
werkelijke aan herbouw bestede kosten. 

 De verkoopwaarde indien: 
- het gebouw ter verkoop stond aangeboden; 
- het gebouw door de bevoegde autoriteiten 

onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard; 
- het gebouw voor langer dan negen maanden leeg stond 

of buiten gebruik was; 
- het gebouw geheel of gedeeltelijk langer dan drie  

maanden gekraakt is; 
- verzekerde niet binnen 12 maanden na de schadedatum 

heeft medegedeeld dat tot herstel respectievelijk 
herbouw wordt overgegaan dan wel indien het herstel/ 
de herbouw niet binnen 24  maanden na de 
schadedatum aangevangen is. 

 Indien verzekerde evenwel binnen 12 maanden na de 
schadedatum meedeelt dat tot herstel respectievelijk 
herbouw zal worden overgegaan: de herbouwwaarde mits 
met het herstel/de herbouw binnen 24 maanden na de 
schadedatum wordt aangevangen. 

 Indien buiten de invloedsfeer van verzekerde de afgifte van 
een vergunning langer duurt dan 12 maanden zal deze 
termijn worden verlengd met 12 maanden, te rekenen vanaf 
de datum dat de vergunning ontvangen is. 

 In het geval schadevergoeding plaatsvindt berekend naar 
verkoopwaarde wordt de aldus berekende schadevergoeding 
in één termijn uitgekeerd. De schadevergoeding zal niet meer 
bedragen dan indien van de herbouwwaarde zou zijn 
uitgegaan. 

 De sloopwaarde indien: 
- verzekerde voor de schade al het voornemen had het 

gebouw af te breken; 
- het gebouw bestemd was voor afbraak of onteigening. 

 
19.2.2.2  Bedrijfsuitrusting/inventaris: de nieuwwaarde. 
 De dagwaarde wordt evenwel 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 verzekeraar(s) schriftelijk mededeling 
wordt gedaan; 

- voor zaken waarvan de dagwaarde minder bedroeg dan 
40% van de nieuwwaarde; 

- voor zaken die onttrokken waren 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. 
 Indien schadevergoeding plaatsvindt berekend naar 

nieuwwaarde wordt eerst 40% van de naar nieuwwaarde 
berekende schadevergoeding uitgekeerd, dan wel de 
volledige naar dagwaarde berekende schadevergoeding als 
dit bedrag lager is. 

 De uitkering van het meerdere zal plaatsvinden onder 
overlegging van de nota’s. De totale uitkering zal nimmer 
meer bedragen dan de werkelijk aan heraanschaffing of 
herstel bestede kosten. 

 In het geval schadevergoeding plaatsvindt berekend naar 
dagwaarde wordt de aldus berekende schadevergoeding in 
één termijn uitgekeerd. De schadevergoeding zal niet meer 
bedragen dan indien van de nieuwwaarde zou zijn uitgegaan. 

 
19.2.2.3  Goederen: de kostprijs 
 Echter, in geval van verkochte doch niet geleverde goederen 

welke nog voor rekening en risico van verzekerde zijn: de 
verkoopprijs. 

 In geval van door deze verzekering gedekte schade aan 
goederen, welke van een handels- of fabrieksmerk van 
verzekerde of een ander voorzien zijn of duidelijk herkenbaar 

zijn als een product of handelsartikel van verzekerde of een 
ander en/of ingeval van schade aan de verpakking daarvan, 
heeft verzekerde het recht om de goederen op kosten van 
verzekeraar(s) te (laten) reconditioneren ofwel, indien de 
merkherkenbaarheid als vorenbedoeld niet ongedaan 
gemaakt kan worden, te beslissen om ze te (laten) 
vernietigen. 

 In dat geval zullen verzekeraars de kosten van het 
reconditioneren met bijkomende kosten vergoeden 
respectievelijk schadevergoeding verlenen op basis van totaal 
verlies.  

 Fust, zoals flessen, kratten, containers en andere verpakkings- 
en transportmiddelen, aan verzekerde niet in eigendom 
toebehorende, verband houdend met werkzaamheden, 
worden geacht te zijn verzekerd op basis van 
statiegeldwaarde. 

 
19.2.2.4  Indien een andere waarde dan in artikel 19.2.1 of 19.2.2 van 

deze rubrieksvoorwaarden omschreven is overeengekomen 
is: die andere waarde. 

 
19.3 Bij verzekering op basis van indexering wordt met inwerking 

van de index op de verzekerde som (inclusief excedent) of 
limiet onmiddellijk voor de gebeurtenis rekening gehouden, 
tot het eventueel overeengekomen maximum. 

 
19.4 Tenzij hiervoor een afzonderlijk bedrag is verzekerd wordt het 

huurdersbelang geacht te zijn begrepen onder de voor 
bedrijfsuitrusting/inventaris verzekerde som. 

 
19.5 Bedrijfsschade:  

de schadevergoedingstermijn wordt beperkt tot 13 weken 
indien: 
- na een gebeurtenis de daardoor getroffen bedrijfs-

activiteiten niet wordt voortgezet; 
- binnen 13 weken na de gebeurtenis geen pogingen in het 

werk zijn gesteld om de bedrijfsactiviteiten te hervatten. 
 Echter indien verzekerde op grond van wettelijke of 

contractuele bepalingen verplicht is tot doorbetaling van 
beloningen en daarmee verband houdende sociale lasten, 
wordt hiervoor een maximale schadevergoedingstermijn van 
26 weken aangehouden, tenzij de in het polisblad genoemde 
schadevergoedingstermijn korter is. 

 
 
20 Risicowijziging, verhuizing 
 Verzekerde dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 

twee maanden nadat verzekerde van de bedoelde wijziging 
op de hoogte is, mededeling te doen aan verzekeraar(s) 
indien: 
- de hoofdbestemming van het in de polis omschreven 

risico wijzigt; of 
- het in de polis omschreven risico langer dan drie 

maanden buiten gebruik is; of 
- het in de polis omschreven gebouw voor langer dan drie 

maanden leeg staat; of 
- het in de polis omschreven gebouw geheel of gedeeltelijk 

gekraakt werd; 
 Gedurende twee maanden na ontvangst van deze 

mededeling zijn verzekeraar(s) in de gelegenheid om: 
- mede te delen of zij de verzekering willen beëindigen. De 

dekking vervalt dan één maand na die mededeling; 
- gewijzigde premie en/of voorwaarden te bedingen. 

 De overeengekomen herziene premie en/of voorwaarden 
worden onmiddellijk van kracht. 

 In dit geval heeft verzekerde het recht de verzekering binnen 
één maand, nadat de herziene premie en/of voorwaarden 
van kracht waren, op te zeggen. 

 Verzuimt verzekerde om tijdig mededeling te doen van de 
risicowijziging en verzekeraar(s) maken aannemelijk dat, als 
zij van de risicowijziging in kennis gesteld waren, zij de 
verzekering: 
- niet voortgezet zouden hebben dan vervalt alle recht op 

schadevergoeding; 
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- alleen voortgezet zouden hebben tegen de gewijzigde 
premie en/of voorwaarden dan wordt een eventuele 
schade vergoed;  

in dezelfde verhouding als de premie, die voor het optreden 
van de risicowijziging gold, staat tot deze hogere premie 
indien en voor zover er onder die gewijzigde voorwaarden 
dekking zou hebben bestaan. 

 
- 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Definities en rubrieksvoorwaarden  
 

Aansprakelijkheid (Rubriek D) 
 
 
Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Aanspraak 
Een aanspraak tot vergoeding van schade ingesteld tegen verzekerden. 
Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die met 
elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, worden als één 
aanspraak beschouwd en worden geacht bij de verzekeraar te zijn 
aangemeld ten tijde dat de eerste aanspraak is aangemeld. 
 
Omstandigheid 
Feiten, die verband houden met of voortvloeien uit een bepaald aan 
verzekerde(n) toerekenbaar handelen of nalaten, waardoor schade is of 
zal ontstaan en waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat 
deze zullen leiden tot een aanspraak. 
 
Handelen of nalaten 
Een handelen of nalaten waaruit een aanspraak voortvloeit. Met een 
handelen of nalaten wordt gelijk gesteld een schadevoorval dat 
uitsluitend vanwege een aan verzekerde(n) toebehorende hoedanigheid 
krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor 
rekening van verzekerde(n) komt. 
 
Derden 
Iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde. 
 
Schade 
Personenschade: 
Letsel of benadeling van de gezondheid van personen, al of niet de dood 
tot gevolg hebbend, en de daaruit voortvloeiende schade. Onder 
personenschade wordt niet verstaan de door potentiële benadeelden 
gemaakte kosten van maatregelen die anders dan op instigatie van 
verzekerde zijn genomen en strekken tot voorkoming van schade als 
bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen 
daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende gevolgschade. 
 
 
 

Zaakschade: 
Beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken en de daaruit 
voortvloeiende schade. Onder zaakschade wordt niet verstaan de door 
potentiële benadeelden gemaakte kosten van maatregelen die anders 
dan op instigatie van verzekerde zijn genomen en strekken tot 
voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare 
wettelijke bepalingen daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende 
gevolgschade; 
 
Milieuaantasting 
De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige 
vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende of 
besmetting of bederf veroorzakende of een verontreinigende werking 
heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al 
dan niet ondergronds(e) water(gang). 
 
Bereddingskosten 
Kosten, verbonden aan maatregelen, die tijdens de geldigheidsduur van 
de verzekering door of vanwege een verzekerde worden getroffen en 
redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van 
schade af te wenden, waarvoor - indien gevallen - een verzekerde 
aansprakelijk zou zijn en deze verzekering dekking biedt, of om die 
schade te beperken. 
 
Kosten van verweer 
Kosten van door of onder leiding van verzekeraar gevoerd verweer tegen 
ingestelde aanspraken, ook al blijken deze ongegrond, met inbegrip van 
de proceskosten. 
 
Kosten van rechtsbijstand 
Kosten van rechtsbijstand, die op verlangen van verzekeraar(s) wordt 
verleend in een tegen verzekerde aanhangig gemaakt(e) strafgeding of 
tuchtzaak. 
 
Geldigheidsduur 
De periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot en met de 
einddatum van deze verzekering. 
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21 Verzekerden 
- de verzekeringnemer in zijn in deze verzekering 

opgenomen hoedanigheid; 
- de vennoten, compagnons, bestuurders en 

commissarissen van de verzekeringnemer; 
- de ondergeschikten van verzekeringnemer; 
- de familieleden en huisgenoten van de hierboven 

genoemde verzekerden ten aanzien van de 
werkzaamheden die zij voor de verzekeringnemer 
verrichten binnen de hoedanigheid als omschreven in de 
verzekering;  

- personeelsverenigingen, de eigen pensioenfondsen en de 
ondernemingsraad van de verzekeringnemer; 

- alsmede hun bestuursleden en ondergeschikten, 
handelend als zodanig. 

 
 
22 Omvang van deze rubrieksvoorwaarden 

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden 
overeenkomstig de dekkingsomschrijvingen zoals die zijn 
opgenomen in deze rubrieksvoorwaarden. 

 
 
23 Uitsluitingen en bijzondere insluitingen  

In aanvulling op de uitsluitingen/verplichtingen genoemd in 
de Algemene definities en voorwaarden van deze 
polisvoorwaarden, is van deze rubrieksvoorwaarden 
uitgesloten de aansprakelijkheid voor: 

 
23.1 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen: 
 Schade voortvloeiend uit bijzondere aansprakelijkheids-

bedingen zoals vrijwarings-, schadevergoedings-, garantie- 
en/of boetebedingen, tenzij en voor zover aansprakelijkheid 
ook zou hebben bestaan zonder deze bedingen. 

 
23.2 Atoomkernreacties: 
 Schade door atoomkernreacties zoals genoemd in de 

Algemene definities en voorwaarden.  
 
23.3 Molest: 
 Schade door molest zoals genoemd in de Algemene definities 

en voorwaarden. 
 
23.4 Motorrijtuigen/vaartuigen/luchtvaartuigen: 
 Schade toegebracht door of in verband met het bezitten, 

houden, besturen of gebruiken, inclusief het doen of laten 
gebruiken ten behoeve van verzekerde door wie dan ook, van 
een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig, met inbegrip van 
al hetgeen daarmee met welk doel dan ook is verbonden.  

  Wel gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die is 
toegebracht: 
- door een verzekerde als passagier van een motorrijtuig, 

vaartuig of luchtvaartuig, waaronder begrepen het in 
en/of uitstappen; 

- met of door een aanhanger of oplegger van een 
motorrijtuig die, na daarvan te zijn losgemaakt of 
losgeraakt, veilig buiten het verkeer tot stilstand is 
gekomen; 

- door lading; 
- tijdens het laden en/of lossen van motorrijtuigen, met 

uitzondering van de aansprakelijkheid voor gevaarlijke 
stoffen op grond van afdeling I van titel 14 van Boek 8 
BW waarvoor ingevolge de WAM een verplichte 
verzekeringsdekking geldt; 

- die zich bevindt op, valt van of is gevallen van een 
motorrijtuig, met uitzondering van de aansprakelijkheid 
voor gevaarlijke stoffen op grond van afdeling 1 van titel 
14 van Boek 8 BW waarvoor ingevolge de WAM een 
verplichte verzekeringsdekking geldt; 

- met of door een motorrijtuig, waarvan de verzekering-
nemer geen eigenaar of houder is, en dat door een 
ondergeschikte in gebruik was en waarvoor de 
verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk is; 

- door een niet-ondergeschikte in gebruik was, in het kader 
van de uitoefening van het bedrijf van de 
verzekeringnemer. Indien de aansprakelijkheid van de 
verzekeringnemer uitsluitend berust op artikel 6:171 BW 
zal de verzekeraar de schade op de overige 
aansprakelijke(n) verhalen; 

- door vaartuigen; 
- mits zonder motor voor eigen voortstuwing en met niet 

meer dan 20 m³ waterverplaatsing; 
- ongeacht de voortstuwing en waterverplaatsing echter 

uitsluitend voor personenschade; 
- een eventueel op andere door de verzekerde gesloten 

verzekeringen gesteld eigen risico blijft onverzekerd; 
- verzekeraar dekt de in deze polis omschreven 

aansprakelijkheid niet in hun hoedanigheid van 
verzekeraar overeenkomstig de WAM of een analoge 
buitenlandse wet. Door het aangaan van deze 
verzekering heeft verzekerde derhalve niet voldaan aan 
enige verplichting tot verzekering voortspruitende uit de 
genoemde wetten. Verzekeringen, gesloten ter 
voldoening aan een wettelijke verzekeringsplicht, gaan te 
allen tijde voor. 

 
23.5 (Op-)geleverde zaak/verrichte dienst: 
 Schade veroorzaakt aan zaken die door of onder 

verantwoordelijkheid van verzekerde zijn geleverd en voor 
schade en kosten verband houdend met het terugroepen, 
vervangen, verbeteren, herstellen of het niet of niet naar 
behoren kunnen gebruiken van die zaken, alsmede voor 
schade en kosten verband houdend met geheel of ten dele 
opnieuw verrichten van werkzaamheden. Deze uitsluiting 
geldt ongeacht door wie de schade is geleden of de kosten 
zijn gemaakt. 

 
23.6  Opzet: 
 Schade die is veroorzaakt door en/of voortgevloeid uit een 

opzettelijk en tegen een persoon gerichte wederrechtelijk 
handelen of nalaten, ook wanneer dit wederrechtelijk 
handelen of nalaten in groepsverband is gepleegd en 
verzekerde niet zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten. 
Aan het opzettelijk karakter van het hiervoor bedoelde 
wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af, dat 
verzekerde zodanig onder invloed van alcohol of andere 
stoffen verkeert dat hij/zij niet in staat is zijn/haar wil te 
bepalen. Opzettelijk veroorzaakte schade door 
ondergeschikten waarvoor de verzekeringnemer als 
werkgever wordt aangesproken is daarentegen niet van de 
dekking uitgesloten tenzij verzekeringnemer en/of diens 
(voormalige) maatschapsleden/partners, vennoten, 
bestuurders, commissarissen/toezichthouders hieraan 
hebben meegewerkt of hun goedkeuring hebben verleend. 

 
23.7 Opzicht: 
 Schade aan zaken, die een verzekerde of een ander voor hem 

onrechtmatig heeft verkregen, dan wel zaken die een 
verzekerde, of iemand namens hem vervoert, huurt, gebruikt, 
bewerkt, behandelt, repareert of om enige andere reden 
onder zich heeft. 

 Voorzover een verzekerde dergelijke zaken, anders dan voor 
vervoer, onder zich heeft tijdens de werkzaamheden buiten 
de eigen bedrijfsruimte en of terreinen geldt deze uitsluiting 
alleen indien en voorzover deze zaken bij de uitvoering voor 
het werk daadwerkelijk in gebruik, bewerking of behandeling 
zijn. 

 Deze uitsluiting geldt niet voor schade: 
- aan zaken van een ondergeschikte, die een verzekerde 

onder zich heeft en waarvoor de verzekeringnemer als 
werkgever aansprakelijk is, met uitzondering van schade 
aan motorrijtuigen; 

- aan zaken waaraan of waarin door een verzekerde één of 
meer onderdelen zijn gemonteerd of geplaatst, echter 
met uitzondering van hetgeen is toegevoegd en mits de 
schade na oplevering is ontstaan, zulks onverminderd het 
bepaalde onder 23.6 van deze rubrieksvoorwaarden; 
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- aan zaken die een verzekerde anders dan in huur, pacht, 
bruikleen of bewaarneming onder zich heeft, indien en 
voorzover ter zake daarvan schade is vergoed door een 
brandverzekeraar die zich verbonden heeft te handelen 
volgens de regels van het Bindend Besluit Regres 2014; 

- aan gehuurde - al dan niet tegen betaling - aan 
verzekerde ter beschikking gestelde lokalen, stands en 
dergelijke, tijdens deelname aan tentoonstellingen, 
beurzen en dergelijke. 

 
23.8 Overtreding voorschriften: 
 Schade ten gevolge van een handelen of nalaten dat bewust 

in strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift, 
indien zulks is geschied in opdracht van of met goedvinden 
van verzekerden. 

 Indien de betreffende verzekerde een rechtspersoon is, wordt 
voor de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde 
verstaan een lid van de directie of bedrijfsleiding, alsmede 
enige functionaris in dienst van verzekerde, die door een lid 
van de directie is belast met bijzondere verantwoordelijkheid 
voor de naleving van eerder genoemde voorschriften.  

 
23.9 Seksuele gedragingen/seksueel getinte gedragingen: 
 Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit seksuele of 

seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook, ook 
wanneer deze gedragingen in groepsverband zijn gepleegd en 
verzekerde niet zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten. 

 Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele 
en/of seksueel getinte gedragingen van ondergeschikten, 
waarvoor de verzekeringnemer als werkgever wordt 
aangesproken, is daarentegen niet van de dekking 
uitgesloten, tenzij verzekeringnemer en/of diens (voormalige) 
maatschapsleden/partners, vennoten, bestuurders, 
commissarissen/toezichthouders hieraan hebben 
meegewerkt of hun goedkeuring hebben verleend. 

  
 
24 Regeling en vaststelling van schade  
 De verzekeraar belast zich met de regeling en vaststelling van 

de schade. Hij heeft het recht derden rechtstreeks schadeloos 
te stellen en met hen schikkingen te treffen. Hij zal daarbij de 
belangen van verzekerde in het oog houden. 

 
 
25 Vestiging buiten Nederland 
 De verzekering heeft geen betrekking op een vestiging van 

het verzekerde bedrijf en/of instelling buiten Nederland. 
 
 
26 Geldigheidsgebied 
 De dekking geldt voor aanspraken voortvloeiende uit een 

handelen of nalaten van een verzekerde dat zich waar ook ter 
wereld voordoet, tenzij de aanspraak verband houdt met 
verrichte diensten en/of uitgevoerde werkzaamheden in 
en/of met zaken door verzekerde of anderen bedrijfsmatig 
geëxporteerd naar de Verenigde Staten van Amerika en/of 
Canada. 

 
 
27 Verzekerd bedrag 
 
27.1 De verzekeraar vergoedt per aanspraak en per 

verzekeringsjaar tot ten hoogste het in de verzekering 
vermelde verzekerde bedrag voor alle verzekerden tezamen: 
- de schade; 
- de met goedvinden of op verlangen van de verzekeraar 

gemaakte kosten van verweer tegen ingestelde 
aanspraken, ook al blijken deze ongegrond, met inbegrip 
van de proceskosten tot betaling waarvan verzekerden 
mochten worden veroordeeld en van rechtsbijstand in 
verband met een tegen verzekerden aanhangig gemaakt 
strafgeding; 

- de bereddingskosten zoals omschreven in de 
begripsomschrijvingen. 

 De kosten zullen bij een aanspraak die het verzekerde bedrag 
te boven gaat, worden vergoed in de verhouding van het 
verzekerde bedrag tot het gevorderde bedrag. Het eigen 
risico is op deze kosten niet van toepassing. 

 De kosten zullen bij een dreigende schade die het verzekerde 
bedrag te boven gaat, worden vergoed in de verhouding van 
het verzekerde bedrag tot het bedrag van de dreigende 
schade. 

 
27.2 De verzekeraar vergoedt, ingeval van een gedekte schade, zo 

nodig ook boven het verzekerd bedrag de wettelijke rente 
over het door de verzekering gedekte gedeelte van de 
hoofdsom. De wettelijke rente wordt evenwel vergoed tot 
ten hoogste een bedrag gelijk aan het verzekerd bedrag voor 
de betreffende aanspraak. Met betrekking tot het maximum 
verzekerd bedrag per verzekeringsjaar, zoals in de verzekering 
is vermeld, geldt dat de datum van de eerste schriftelijke 
melding bij de verzekeraar van de aanspraak respectievelijk 
van een omstandigheid bepalend is voor het verzekeringsjaar 
waaraan de betreffende aanspraak of omstandigheid wordt 
toegerekend. 

 
27.3 Indien de aansprakelijkheid van verzekerden onder meer dan 

één van de in de verzekering van toepassing verklaarde 
rubrieken mocht zijn verzekerd, zullen de verzekerde 
bedragen van de onderscheidene rubrieken niet cumuleren. 

 
27.4 De datum van de eerste schriftelijke melding bij 

verzekeraar(s) van de aanspraak respectievelijk van een 
omstandigheid is bepalend voor het verzekeringsjaar waaraan 
de betreffende aanspraak of omstandigheid wordt 
toegerekend. 

 
 
28 Namelding 
 
28.1 Indien de verzekeraar, overeenkomstig het bepaalde in artikel 

5 van de Algemene definities en voorwaarden van haar recht 
gebruik maakt deze rubrieksvoorwaarden te beëindigen, 
heeft de verzekeringnemer het recht de termijn van 
aanmelden met één jaar te verlengen voor aanspraken, die 
voortvloeien uit een handelen of nalaten, dat heeft 
plaatsgevonden vóór de beëindigingdatum, doch ter zake 
waarvan aanspraken schriftelijk bij de verzekeraar worden 
gemeld binnen één jaar na deze beëindiging. 

 De voor deze verlenging verschuldigde premie bedraagt 50% 
van de laatste definitieve jaarpremie, te voldoen binnen 30 
dagen na het verzoek tot verlenging, met inachtneming van 
het bepaalde onder 28.3, 28.4, 28.5 en 28.6 van deze 
rubrieksvoorwaarden. 

 
28.2 Indien deze rubrieksvoorwaarden eindigen wegens 

beëindiging van de activiteiten van verzekerden, heeft de 
verzekeringnemer het recht, onverminderd het bepaalde in 
artikel 5 van de Algemene definities en voorwaarden de 
termijn van aanmelden met drie jaar te verlengen voor 
aanspraken, die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat 
heeft plaatsgevonden vóór de beëindigingdatum, doch ter 
zake waarvan aanspraken schriftelijk bij de verzekeraar 
worden gemeld binnen drie jaar na deze beëindiging. 

 De voor deze verlenging verschuldigde premie bedraagt 50% 
van de laatste definitieve jaarpremie, te voldoen binnen 30 
dagen na het verzoek tot verlenging, met inachtneming van 
het bepaalde onder 28.3, 28.4, 28.5 en 28.6 van deze 
rubrieksvoorwaarden. 

 
28.3 Indien de verzekeringnemer gebruik wenst te maken van het 

recht van verlenging, dient hij dat voor de beëindigingdatum 
van de verzekering schriftelijk aan de verzekeraar bekend te 
maken. 

 
28.4 Voor aanspraken aangemeld binnen de termijn van één 

respectievelijk drie jaar, geldt dat deze worden toegerekend 
aan het verzekeringsjaar direct voor de beëindigingdatum. 
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28.5 Deze nameldingsdekking geldt niet indien blijkt, dat de door 

deze verzekering gedekte aansprakelijkheid eveneens op 
(een) andere verzekering(en) is gedekt of daarop zou zijn 
gedekt indien de onderhavige verzekering niet zou hebben 
bestaan. 

 
28.6 Indien sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden, 

die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, is 
voor de toepasselijkheid van het gestelde in 28.1 en 28.2 van 
deze rubrieksvoorwaarden bepalend de datum van aanvang 
van deze reeks. 

 
 
29 Geschillen 

Zie hiervoor artikel 6 van de Algemene definities en 
voorwaarden. 

 
 

Algemene Bedrijfsaansprakelijkheid 
 
30 Dekkingsomschrijving 
 Verzekerd is, met inachtneming van hetgeen in de Algemene 

definities en voorwaarden bedrijfsaansprakelijkheid is 
bepaald, de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade 
van derden, mits: 
- de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen 

verzekerden is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van 
de verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur 
schriftelijk bij de verzekeraar(s) is aangemeld;  

- de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het 
aangaan van de verzekering bij de verzekeringnemer of 
de aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend was of 
bekend behoorde te zijn. 

 Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van 
deze rubrieksvoorwaarden voor de eerste maal schriftelijk bij 
de verzekeraar is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit 
voortvloeit, ongeacht op welk tijdstip, geacht worden te zijn 
ingesteld op de datum van melding van deze omstandigheid. 

 In geval dat de in de artikelen 31 t/m 41 opgenomen 
verzekeringsvoorwaarden afwijken van de in dit artikel 30 
genoemde voorwaarden zijn de in de artikelen rubrieken 31 
t/m 41 opgenomen verzekeringsvoorwaarden bepalend voor 
de uitvoering van deze verzekering. 

 
 

Werkgeversaansprakelijkheid 
 
31 Begripsomschrijvingen 
 In deze rubriek wordt personenschade onderscheiden naar 

personenschade ten gevolge van: 
 
31.1 Arbeidsongeval 

Onder arbeidsongeval wordt verstaan: een plotseling van 
buiten af en ongewild op het lichaam van een ondergeschikte 
inwerkend geweld. 

 
31.2 Beroepsziekte 
 Oder beroepsziekte wordt verstaan: een aantasting van de 

gezondheid van een ondergeschikte niet zijnde het gevolg van 
een arbeidsongeval 

 
31.3  Omstandigheid ter zake van een beroepsziekte 
 In afwijking van het bepaalde in de begripsomschrijvingen 

wordt ter zake van een beroepsziekte als omstandigheid 
enkel en alleen aangemerkt een op het moment van de 
melding van de omstandigheid aantoonbare aantasting van 
de gezondheid van een ondergeschikte, waarvan in 
redelijkheid kan worden aangenomen dat deze zal leiden tot 
een aanspraak. 

 Omstandigheden die voortvloeien uit of verband houden met 
dezelfde oorzaak worden als één omstandigheid beschouwd 

en worden geacht te zijn gemeld ten tijde dat de eerste 
omstandigheid is aangemeld. 

 
 
32 Dekkingsomschrijving 
 
32.1 Verzekerd is, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de 

Algemene definities en voorwaarden 
bedrijfsaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van 
verzekerden als werkgever tegenover ondergeschikten voor 
schade verband houdend met het verrichten van activiteiten 
voor verzekerden, mits: 
- de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen 

verzekerden is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van 
deze rubrieksvoorwaarden en tevens tijdens deze 
geldigheidsduur schriftelijk bij de verzekeraar is 
aangemeld;  

 en 
- de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het 

aangaan van deze rubrieksvoorwaarden bij de 
verzekeringnemer of de aansprakelijk gestelde 
verzekerde niet bekend was of bekend behoorde te zijn. 

 Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van 
deze rubrieksvoorwaarden voor de eerste maal schriftelijk bij 
de verzekeraar is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit 
voortvloeit, ongeacht op welk tijdstip, geacht worden te zijn 
ingesteld op de datum van melding van deze omstandigheid. 

 
32.2 Vermogensschade werkgeversaansprakelijkheid: 
 Verzekerd is tot ten hoogste het op het polisblad vermelde 

verzekerde bedrag per aanspraak: 
 de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer als werkgever 

uit hoofde van artikel 7:611 BW wegens schending van zijn 
zorgplicht, zoals die voortvloeit uit de contractuele relatie 
tussen werkgever en werknemer, voor schade die een 
werknemer lijdt als gevolg van een ongeval.  

 Onder schade wordt in afwijking van het bepaalde in de 
algemene voorwaarden verstaan de vermogensschade die 
een werknemer lijdt doordat de verzekeringnemer zijn 
zorgplicht als werkgever niet is nagekomen.  

 Van deze dekking zijn uitgesloten aanspraken van 
werknemers die verband houden met het als bestuurder of 
in/opzittende van een motorrijtuig deelnemen aan het 
verkeer.  

 De dekking geldt uitsluitend indien ten tijde van het ongeval 
een Collectieve Ongevallenverzekering van kracht is en met 
betrekking tot dat ongeval dekking wordt verleend.  

 Indien en zodra de dekking voor de Collectieve 
Ongevallenverzekering wordt beëindigd, wordt de premie 
voor de rubriek aansprakelijkheid met 20% verhoogd of 
vervalt per beëindigingsdatum als verzekerde met deze 
verhoging niet akkoord gaat. 

 
 
33 Aanvullende verplichting bij schade  
 Zodra verzekerde kennis draagt van een bedrijfsongeval is hij 

verplicht: 
- een gedegen onderzoek naar de toedracht in te stellen; 
- de arbeidsinspectie in te schakelen. 

 
 

Milieuaansprakelijkheid  
(plotselinge milieuaantasting) 

 
34 Dekkingsomschrijving 
 Verzekerd is, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de 

Algemene definities en voorwaarden 
bedrijfsaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van de 
verzekerden in de verzekerde hoedanigheid voor schade van 
derden in verband met een milieuaantasting, die plotseling en 
onzeker is, en niet het rechtstreeks gevolg is van een 
langzaam inwerkend proces, mits: 
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- de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen 
verzekerden is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van 
deze rubrieksvoorwaarden en tevens tijdens deze 
geldigheidsduur schriftelijk bij de verzekeraar is 
aangemeld; 

 en 
- de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het 

aangaan van deze rubrieksvoorwaarden bij de 
verzekeringnemer of de aansprakelijk gestelde 
verzekerde niet bekend was of bekend behoorde te zijn. 

 Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van 
deze rubrieksvoorwaarden voor de eerste maal schriftelijk bij 
de verzekeraar is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit 
voortvloeit – ongeacht op welk tijdstip - geacht worden te zijn 
ingesteld op de datum van melding van deze omstandigheid. 

 
 
35 Aanvullende uitsluitingen en bijzondere insluitingen 
 
35.1 Bereddingskosten eigen locatie: 
 De verzekeraar vergoedt nimmer kosten door wie ook 

gemaakt teneinde de milieuaantasting op en de gevolgen 
daarvan voor een locatie van verzekerden te beperken of 
ongedaan te maken, behoudens voor zover verzekerde 
aantoont, dat deze kosten tevens bereddingskosten zijn zoals 
omschreven in de begripsomschrijvingen. 

 
35.2 Genetische schade: 
 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor genetische 

schade. 
 
35.3  Asbest: 
 Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding die verband 

houden met asbest. 
 
35.4  Bodemsanering en oppervlaktewaterreiniging: 
 Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van zaakschade 

aan de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet 
ondergronds(e) water(gang). 

 Deze uitsluiting geldt niet voor aanspraken tot vergoeding van 
zaakschade ten gevolge van zaken, die door of onder 
verantwoordelijkheid van de verzekerden zijn opgeleverd. 

 
 
36  Wetswijziging 
 De verzekeraar heeft het recht, indien gedurende de 

geldigheidsduur van de verzekering het aansprakelijkheids-
risico wordt of zal worden verzwaard door wetgeving in 
formele of materiële zin, de verzekering op te zeggen of te 
herzien met ingang van een door de verzekeraar te bepalen 
datum, met in achtneming van een termijn van tenminste 30 
dagen. 

 De verzekeringnemer heeft het recht de herziening van de 
overeenkomst te weigeren binnen 30 dagen nadat hem 
daarvan mededeling is gedaan.  

 
 

Aanvullende voorwaarden  
aansprakelijkheidsverzekering  

 Indien in de aanvullende voorwaarden wordt afgeweken van 
de Algemene definities en voorwaarden bedrijfsaansprakelijk-
heid blijven de niet genoemde voorwaarden onverkort van 
kracht. 

 
 
37 Boete- en garantiebedingen 
 Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade 

voortvloeiende uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, 
vrijwarings- of ander beding van soortgelijke strekking, tenzij 
– en dan voor zover – ook zonder zulk een beding de 
verzekerde aansprakelijk zou zijn geweest. 

 
 

38 Zaken onder opzicht 
 In afwijking van en in aanvulling op het bepaalde in artikel 

23.7 van de rubrieksvoorwaarden dekt deze verzekering 
mede de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade aan 
zaken van derden die aan een verzekerde ter bewerking, 
behandeling of gebruik zijn toevertrouwd.  

 Tevens is onder deze rubrieksvoorwaarden gedekt schade 
aan stands, gebouwen en/of terreinen die aan de verzekerde, 
al dan niet tegen betaling, ter beschikking zijn gesteld voor 
deelname aan tentoonstellingen, beurzen, manifestaties e.d. 

 Voor de regeling zaken onder opzicht geldt een eigen risico 
van 10% van de schade, met een minimum van € 250,- per 
aanspraak. Het maximum verzekerd bedrag per aanspraak 
bedraagt € 125.000,- . 

  
 
39 Motorrijtuigen personeel 
 In afwijking van de polisvoorwaarden is verzekerd de 

aansprakelijkheid voor schade aan een motorrijtuig, dat aan 
een ondergeschikte in eigendom toebehoort en door 
ondergeschikte incidenteel bij het verrichten van zijn taak ten 
dienste van verzekeringnemer wordt gebruikt.  

 Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van  
€ 2.500,- per aanspraak met een maximum van € 5.000,- per 
verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. 

 No-claimverlies: 
 Het verlies van de no-claimkorting of de verplichte toeslag op 

de motorrijtuigpremie ten gevolge van een aanrijding tijdens 
het gebruik van het motorrijtuig als hierboven bedoeld. 

 
39.1 Regeling van de schade: 
 De schade als gevolg van een verlies van een no-claimkorting 

tot maximaal drie jaren wordt vergoed. Vergoed wordt het 
aantoonbare procentuele verlies van no-claimkorting of de 
aantoonbare procentuele premietoeslag, die verzekerde ten 
gevolge van een gebeurtenis gedurende maximaal drie jaar 
toebedeeld wordt. 

 Uitgangspunt voor de berekening is de premie, die ten tijde 
van de gebeurtenis voor het motorrijtuig gold. Indien de 
schade aan het motorrijtuig lager is dan het te vergoed no-
claimverlies of de te vergoeden premietoeslag, wordt niet 
meer dan de schade aan het motorrijtuig vergoed.  

 
39.2 Uitsluitingen: 

- Alcohol/drugs  
 Uitgesloten is iedere schade, die (mede) verband houdt 

met het feit dat de verzekerde onder zodanig invloed van 
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of 
opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest 
worden geacht het motorrijtuig naar behoren te 
besturen.  

- Rijbewijs  
 Uitgesloten is de schade indien de verzekerde niet 

beschikte over een geldig rijbewijs, wettelijk 
voorgeschreven voor het door hem gebruikte 
motorvoertuig. 

- Andere werkzaamheden  
 Uitgesloten is de schade ten gevolge van een gebeurtenis 

waarin verzekerde het motorrijtuig benutte, anders dan 
in opdracht of op verzoek van de verzekeringnemer. 

- Non-contribution 
 Deze dekking geldt niet voorzover de aansprakelijkheid of 

schade wordt gedekt door een andere verzekering, al dan 
niet van oudere datum, of daaronder gedekt zou zijn als 
deze verzekering niet zou hebben bestaan. 

  
39.3 Verplichtingen in geval van schade: 

- Schadebevestiging  
 Met de schademelding dient een door verzekeringnemer 

ondertekende verklaring te worden meegezonden, 
waaruit blijkt dat de schade is ontstaan gedurende de 
betaalde werkzaamheden in opdracht of op verzoek van 
de verzekeringnemer. 
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- Verhaalbaarheid  
 In geval de schade verhaalbaar is op een aansprakelijke 

derde, is verzekerde verplicht zelf alle 
verhaalsmogelijkheden te benutten alvorens een beroep 
te doen op de onderhavige polis. 

- Verantwoording schade 
 De schade dient te worden aangetoond door middel van 

schriftelijke opgave van de motorrijtuigverzekeraar dan 
wel door het overleggen van ander bewijsmateriaal zoals 
polis(sen) of premiekwitantie(s). 

 
 
40 Motorrijtuigen 
 In afwijking van hetgeen in de Algemene definities en 

voorwaarden onder motorrijtuigen bepaald wordt, is 

medeverzekerd de aansprakelijkheid van verzekerden voor 
schade aan derden veroorzaakt met of toegebracht door aan 
verzekerde toebehorende schrob-, veeg- en zuigmachines en 
uitsluitend dienende voor intern gebruik bij verzekerden. 

 
 
41 Winkelwagentjes 
 Ten aanzien van schade veroorzaakt of toegebracht met of 

door winkelwagentjes zullen verzekeraar(s), indien 
verzekeringnemer daartoe verzoekt, geen uitkering weigeren 
wegens het ontbreken van schuld van de verzekerde. Indien 
er een lager algemeen risico geldt op deze verzekering dan  
€ 500,- per aanspraak zal dit laatste eigen risico worden 
aangehouden voor het risico als bedoeld onder dit artikel. 
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Definities en rubrieksvoorwaarden  
 

Geld, Geldverblijf, Geldvervoer, Geldfraude en Goederenfraude (Rubrieken E,F en G) 
 
 
Begripsomschrijvingen
In deze polis wordt verstaan onder: 
 
Geld of geldswaardige papieren 
Geld of geldswaardige papieren, waaronder mede wordt verstaan zegels 
of geheel of ten dele volgeplakte zegelkaarten (in deze voorwaarden te 
noemen geldswaarden) in verband met het uitgeoefende bedrijf 
alsmede cadeaubonnen, waardebonnen, postzegels, loten, 
strippenkaarten, cd-bonnen en dergelijke.  
 
Chipkaart 
Een chipkaart is een soort elektronische portemonnee, waarbij met een 
in een bank- of giropas elektronisch opgeslagen geldswaarden bij een 
kassa kan worden afgerekend. 
 
Ongeval 
Onder ongeval, als bedoeld in artikel 42.4. van deze 
rubrieksvoorwaarden, wordt in de polis verstaan elke plotseling van 
buitenaf met geweld en ongewild, op het lichaam van verzekerde 
inwerkende gebeurtenis, welke zijn dood of een geneeskundig vast te 
stellen letsel ten gevolge heeft. 
 

Gebeurtenis 
Onder een gebeurtenis wordt verstaan één of meerdere handelingen - 
ongeacht door hoeveel daders gepleegd - die in zodanig verband staan 
dat zij moeten worden beschouwd als één voortgezette handeling.  
 
Braak 
Onder braak wordt verstaan zichtbare verbreking van een afsluiting met 
het oogmerk zich wederrechtelijke toegang te verschaffen. 
 
Werkelijke nieuwwaarde: 
De nieuwwaarde op het moment van de schade. 
 
Goedgekeurde brandkast 
Voor een brandkast of kluis geldt minimaal het bedrag dat is vermeld in 
de laatste ‘Lijst inbraakwerende safes en kluisdeuren’ van het Nationaal 
Centrum voor Preventie of het meeste recente informatieboek 
‘Veiligheid verzekerd’ van de Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW). 
Met een stil inbraakalarm wordt het indicatiebedrag van bedoelde lijst 
en informatieboek verdubbeld. Maximaal is het op het polisblad 
vermelde bedrag verzekerd. 
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42 Dekking 
 
42.1.1 Omschrijving van de dekking: 
 Deze rubrieksvoorwaarden dekt de verzekeringnemer tegen 

schade wegens beschadiging, vernietiging en verlies van geld 
en/of geldswaarden, welke verzekerde onder zich heeft in 
verband met het uitgeoefende bedrijf, als gevolg van 
gebeurtenissen als omschreven onder 42.2 en 42.3 van deze 
rubrieksvoorwaarden, voor zover deze rubrieken op het 
polisblad zijn vermeld. 

 
42.1.2 Piekvoorraden: 
 Gedurende de weken rond Pasen, Pinksteren, Kerst en andere 

soortgelijke feestdagen wordt het verzekerde bedrag inclusief 
een eventueel excedent geacht verhoogd te zijn met 15%. 

 
42.2.1 Geldvervoer: 
 Een gebeurtenis, welke plaatsvindt terwijl de geldswaarden - 

behalve per post - binnen Nederland, doch buiten het daarin 
gelegen bedrijf van verzekeringnemer, worden overgebracht 
door verzekeringnemer, zijn gezinsleden of één van zijn 
personeelsleden. De dekking begint bij in ontvangstneming 
der geldswaarden en eindigt bij aflevering daarvan op de 
plaats van bestemming, ook indien de plaats van in 
ontvangstneming of die van aflevering binnen het bedrijf van 
verzekeringnemer ligt. 

 Bij vervoer van waarden in de zin van deze polis, is, indien het 
maximum volgens het polisblad meer dan € 25.000,- 
bedraagt, de dekking uitsluitend van kracht, indien het 
vervoer plaatsvindt door of in aanwezigheid van tenminste 
twee personen van 18 jaar of ouder, zulks met inachtneming 
van de verzekerde maxima volgens het laatst afgegeven 
polisblad. 

 
42.2.2 Incassovervoer: 
 Deze verzekering verleent binnen het kader van de 

toepasselijke algemene verzekeringsvoorwaarden dekking 
voor het geïncasseerde geld door chauffeurs en bezorgers. 
Daarbij wordt tevens dekking verleend voor het risico bij deze 
personen thuis tot maximaal € 2.500,- per persoon. 
Uitgangspunt is dat uiterlijk de eerstvolgende werkdag 
afrekening van het (gelds)waardentransport plaatsvindt. Het 
op het polisblad genoemde eigen risico wordt hierop niet in 
mindering gebracht. 

 
42.3 Geldverblijf: 
 
42.3.1 Meeverzekerd is verlies van geld of geldswaarden in het 

bedrijf van verzekeringnemer door afpersing, diefstal of 
beroving, alsmede ten huize van verzekeringnemer of diens 
plaatsvervanger, indien dit misdrijf is voorafgegaan, gepaard 
gegaan met, gevolgd door geweld of bedreiging met geweld, 
gericht tegen de verzekeringnemer, respectievelijk de in het 
bedrijf/woonhuis/woonhuizen aanwezige personen 
respectievelijk zijn medewerkers; 

 
42.3.2 Meeverzekerd is het verloren gaan van de dagopbrengst van 

bedragen afgeschreven van zogenaamde chipkaarten, welke 
opbrengsten opgeslagen liggen in het geheugen van de 
chipperkast (de lezer van de chipkaarten). Indien door een 
bedieningsfout, stroomstoring of anderszins de chipperkast 
niet kan worden uitgelezen, dan wel tijdens de 
informatieoverdracht een communicatiestoornis is 
opgetreden waardoor de dagopbrengst van de winkelier 
verloren is gegaan, wordt een vergoeding verleend tot 
maximaal het voor verblijf tijdens openingsuren verzekerde 
bedrag.  

 Meeverzekerd is bovendien tot maximaal € 5.000,- het 
verloren gaan van de inhoud van de chipperkast als gevolg 
van diefstal na braak buiten openingsuren, indien de 
chipperkast nog niet is uitgelezen omdat het beperkte 
maximumbedrag/het maximum aantal boekingen nog niet is 
bereikt; 

 

42.3.3 Meeverzekerd is diefstal vanuit het kantoor gedurende de 
tijd, dat de winkel voor het publiek is geopend, mits de 
toegang tot het kantoor is verkregen door braak aan het 
kantoor en de geldswaarden waren opgeborgen in een 
deugdelijk afgesloten kast of bureaulade na duidelijke sporen 
van braak hieraan. De dekking in dit artikel geldt tot ten 
hoogste € 5.000,- per gebeurtenis; 

 
42.3.4 Meeverzekerd is diefstal van geld uit een geldlade of cashbox, 

gepleegd door anderen dan personeelsleden van 
verzekeringnemer, mits de kassa waartoe de geldlade of 
cashbox behoort op het moment van diefstal bezet en in 
gebruik was en de diefstal door de kassier/caissière wordt 
waargenomen op het moment zelf.  

 Ook is meeverzekerd diefstal gedurende de middagsluiting 
(waaronder mede te verstaan de sluiting tussen de 
openingsuren gedurende de dag en koopavonden), mits de 
geldswaarden zijn opgeborgen in een deugdelijk afgesloten 
kassa, cashbox, kast of bureau na braak aan het object. 

 De dekking in dit artikel geldt tot ten hoogste € 5.000,- per 
gebeurtenis; 

 
42.3.5 Meeverzekerd is verlies van geld of geldswaarden gedurende 

de tijd, dat het bedrijf niet voor het publiek is geopend in een 
behoorlijk afgesloten, in de polis genoemde goedgekeurde 
brandkast, tot ten hoogste het in de polis genoemde bedrag, 
mits de diefstal is voorafgegaan door braak aan de brandkast. 
Met braak wordt gelijkgesteld indien de echte sleutel door 
geweld, afpersing, diefstal of beroving is verkregen, mits deze 
sleutel niet aanwezig is binnen het gebouw, waarin de 
inbraakwerende brandkast zich bevindt. De sleutel mag zich 
uitsluitend in het bedrijf bevinden indien de inbraakwerende 
brandkast is voorzien van een gedurende de gehele periode 
van afwezigheid in werking blijvend automatisch tijdslot. 

 Uitzondering: 
 Indien de alarminstallatie een sabotageveilige verbinding (AL2 

of gelijkwaardig) met de PAC heeft en de kluis naast de 
afsluiting door middel van de sleutel tevens is voorzien van 
een elektronisch code slot en dit is ingeschakeld, blijft de 
dekking buiten de openingsuren volledig van kracht, ook als 
de sleutel in het pand aanwezig is. Indien een elektronisch 
code slot ontbreekt, maar de alarminstallatie een 
sabotageveilige verbinding (AL2 of gelijkwaardig) met de PAC 
heeft en de sleutel wordt opgeborgen in een sleutelkluis met 
elektronische blokkering, gekoppeld aan het alarmsysteem, 
blijft de dekking van kracht tot ten hoogste € 35.000,-. 

 De geldswaarden zijn tot ten hoogste € 10.000,- 
meeverzekerd ten huize van de verzekeringnemer, directeur-
eigenaar, huisgenoten, bedrijfsleider of hoofdcaissière, mits 
deze worden bewaard onder onmiddellijk bereik of in een 
deugdelijk afgesloten kast of meubelstuk, en de diefstal is 
voorafgegaan door braak aan de kast of het meubelstuk; 

 
42.3.6 Meeverzekerd is verlies van geld of geldswaarden door brand 

en hetgeen daarmee wordt gelijkgesteld, indien de schade 
plaatsvindt binnen het bedrijf/woonhuis/woonhuizen van in 
artikel 42.3.1. genoemde personen, een en ander op de 
voorwaarden van artikel 12.5.1 van de rubrieksvoorwaarden 
A, B en C. Echter na sluitingstijd in het bedrijf, mits 
opgeborgen in de brandkast; 

 
42.3.7 Meeverzekerd is verlies van geld of geldswaarden in verband 

met schade door luchtvaartuigen, indien de schade 
plaatsvindt binnen het bedrijf/woonhuis/woonhuizen, 
volgens de door de Afdeling Brand van de Sector Schade 
voorgeschreven vliegtuigclausule; 

  
42.3.8 Meeverzekerd is schade, die de verzekeringnemer lijdt 

doordat in verband met het uitgeoefende bedrijf munten en 
bankbiljetten in ontvangst zijn genomen, die vals blijken te 
zijn. 

 
 
 



Ecodass Insurance Services  

 

26 Voorwaarden | Ecodass Insurance Services | Supermarktpolis 00111 

 

42.4 Ongevallen: 
 
42.4.1. Indien zulks uit het polisblad blijkt, dekt deze verzekering 

eveneens ongevallen de verzekeringnemer respectievelijk zijn 
medewerkers en de huisgenoten van de verzekeringnemer 
overkomen als gevolg van een overval respectievelijk poging 
daartoe gepleegd binnen het bedrijf of de woning van 
verzekeringnemer respectievelijk tijdens het overbrengen van 
geld of geldswaardig papier binnen Nederland, zulks tot een 
maximum uitkering per gebeurtenis als vermeld in de polis en 
tot een leeftijd van 65 jaar. 

 
42.4.2. In de volgende gevallen wordt de uitkering wegens blijvende 

invaliditeit gebaseerd op een vast en onveranderlijk 
percentage van het verzekerde bedrag, zoals hieronder 
aangegeven bij volledig (functie-)verlies van: 

 gehele verlamming 100% 
 beide ogen 100% 
 één oog  30% 
 het gehoor van beide oren   60% 
 het gehoor van één oor  25% 
 arm tot in het schoudergewricht   75% 
 arm tot in het ellebooggewricht of tot  
 tussen elle boog- en schoudergewricht  70% 
 hand tot in het polsgewricht of arm tot  
 tussen de pols- en ellebooggewricht   60% 
 been tot in het heupgewricht  75% 
 been tot tussen knie- en heupgewricht  65% 
 been tot in het kniegewricht  60% 
 voet tot in het enkelgewricht of been tot  
 tussen enkel- en kniegewricht   50% 
 duim  25% 
 wijsvinger  15% 
 middelvinger  12% 
 ringvinger of pink  10% 
 grote teen  6% 
 één van de andere tenen  3% 
 of bij gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk functieverlies een 

evenredig deel van deze percentages. Ingeval van geheel 
verlies of geheel functieverlies van vingers van één hand 
wordt nimmer meer uitgekeerd dan hetgeen zou zijn 
uitgekeerd bij geheel verlies of geheel functieverlies van die 
gehele hand; 

 
42.4.3 In alle niet onder 42.4.2 geregelde gevallen zal het 

percentage der blijvende invaliditeit worden vastgesteld: 
- hetzij overeenkomstig de mate van die blijvende 

invaliditeit, ongeacht het beroep van verzekerde; 
- hetzij overeenkomstig de mate van blijvende 

ongeschiktheid om zijn beroep uit te oefenen, of 
eventuele beroepen, die verzekerde, gezien zijn 
bekwaamheden en maatschappelijke positie, zou kunnen 
uitoefenen. Als grondslag voor de uitkering zal het 
hoogste percentage gelden. 

 
42.4.4 Wordt door een ongeval een bestaande blijvende invaliditeit 

verergerd, dan wordt de uitkering berekend op basis van het 
verschil tussen de mate der invaliditeit na en vóór het laatste 
ongeval; 

 
42.4.5 Wegens blijvende invaliditeit zal nimmer meer dan het 

daarvoor op het polisblad vermelde bedrag worden 
uitgekeerd; 

 
42.4.6 De vaststelling van het percentage der blijvende invaliditeit 

geschiedt, zodra redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat 
in de toestand van de verzekerde vrijwel geen verandering 
meer zal komen, doch in ieder geval binnen twee jaar na de 
dag van het ongeval. Indien na één jaar na het ongeval nog 
onzeker is of de invaliditeit blijvend zal zijn, dan wel het 
percentage der blijvende invaliditeit nog niet kan worden 
vastgesteld, dan zal de verzekeraar van dat tijdstip af tot en 
met de dag waarop die zekerheid verkregen wordt 
respectievelijk de uitkering wegens blijvende invaliditeit 

geschiedt de wettelijke rente vergoeden met een minimum 
van 6% per jaar over het voor blijvende invaliditeit verzekerde 
bedrag of zoveel minder als telkenmale bij vergoeding van die 
rente overeenkomt met de dan bestaande mate van 
invaliditeit. De rente wordt telkens na vier weken vergoed en 
komt niet in mindering op de uitkering wegens blijvende 
invaliditeit. De uitkering geschiedt tot een maximale leeftijd 
van 65 jaar; 

 
42.4.7 In geval van overlijden van verzekerde dienen zij die 

aanspraak op een uitkering maken de onder in artikel 1.2 van 
de Algemene definities en voorwaarden, voor zover deze 
rusten op de verzekeringnemer, na te komen, met dien 
verstande dat zij in geval van overlijden minstens 48 uur voor 
de begrafenis of crematie aan de verzekeraar hiervan dienen 
kennis te geven. Zij dienen voorts hun toestemming en 
medewerking te verlenen tot alle maatregelen, welke de 
verzekeraar nodig oordeelt tot vaststelling van de 
doodsoorzaak; 

 
42.4.8 De uitkeringen krachtens een ongeval zullen geschieden aan 

de getroffene of in geval van zijn overlijden aan de 
echtgenoot of, bij gebreke van deze, aan zijn erfgenamen 
gezamenlijk; 

 
42.4.9 De aansprakelijkheid van verzekeraars is beperkt tot  

€ 500.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerde personen 
tezamen. Indien bij een gebeurtenis het totaal van de per 
persoon verzekerde bedragen het hiervoor genoemde 
maximum te boven gaat, zullen de per persoon verzekerde 
bedragen worden geacht naar verhouding te zijn verminderd. 

  
42.5 Geld- en Goederenfraude: 
 
42.5.1 De verzekering dekt mede tegen schade ten gevolge van het 

verloren gaan van geldswaarden en/of handelsgoederen, 
welke verzekerde onder zich heeft in verband met het 
uitgeoefende bedrijf, door bedrog, verduistering, valsheid in 
geschrifte en dergelijke frauduleuze handelingen, gepleegd 
door één of meer ondergeschikten van de verzekeringnemer. 
In de verzekering is begrepen schade welke de 
verzekeringnemer mocht lijden ten gevolge van het door hem 
geheel of ten dele teniet gaan van een vordering of ontstaan 
van een schuld door frauduleuze handelingen als 
bovenbedoeld, gepleegd door één of meer ondergeschikten 
van de verzekeringnemer.  

 
42.5.2 Tevens dekt deze verzekering schade als gevolg van oplichting 

gepleegd door een medewerker en/of vermeende 
medewerker van een geldvervoerbedrijf gepleegd ten 
opzichte van de verzekeringnemer en/of diens 
ondergeschikten. 

 
42.5.3 Geen vergoeding is verschuldigd indien: 

- de schade is veroorzaakt door een ondergeschikte van 
een vestiging van de verzekeringnemer buiten 
Nederland; 

- de schade niet binnen vijf jaren nadat deze is ontstaan, 
doch in ieder geval binnen één jaar na het einde van de 
verzekering, door de verzekeringnemer is ontdekt en ter 
kennis van de verzekeraar is gebracht overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 44. 

 
42.5.4 Indien op het polisblad uitsluitend geldfraude is genoemd is 

het in dit artikel genoemde ten aanzien van handelsgoederen 
niet van toepassing.  

 
 
43 Uitsluitingen  
 In uitbreiding op de uitsluitingen/verplichtingen genoemd in 

de Algemene definities en voorwaarden geven deze 
rubrieksvoorwaarden geen dekking, indien: 
- de schade is veroorzaakt door opzet of met goedvinden 

van de verzekeringnemer; 
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-  de verzekeringnemer een vennootschap (maatschap), 
een rechtspersoon of een vereniging is, wordt opzet of 
goedvinden als vorenbedoeld, van een vennoot, 
bestuurder of commissaris geacht opzet of goedvinden 
van de verzekeringnemer op te leveren. 

 
 
44 Schade 
 
44.1 De verzekering geschiedt per gebeurtenis tot ten hoogste het 

op het polisblad vermelde bedrag als premier risque. De 
schade zal, met dat bedrag als maximum (zo nodig verhoogd 
volgens artikel 42.1.2), volledig worden vergoed, afgezien van 
de eventuele meerdere waarde van het verzekerde belang. 

 
44.1.1 Indien met betrekking tot een gebeurtenis de totale schade 

het door de verzekeraar vergoede bedrag te boven gaat en 

die schade geheel of gedeeltelijk wordt verhaald, zal het 
verhaalde tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar 
worden verdeeld naar verhouding van ieders aandeel in die 
totale schade. De verzekeraar doet afstand van haar recht op 
verhaal jegens de ondergeschikten van de verzekeringnemer, 
tenzij de schade door hen met opzet is veroorzaakt.  

 
44.1.2 Indien in verband met feestdagen het geld niet door de 

professionele geldtransporteurs kan worden opgehaald, 
wordt het verzekerd bedrag van de geldverblijfverzekering 
geacht te zijn verhoogd met 50%. Met dien verstande dat het 
verzekerd bedrag voor de dekking voor de geldverblijfdekking 
buiten de openingsuren is gemaximeerd tot de maximale 
waardeberging van de brandkast eventueel onder bereik van 
de alarminstallatie. 
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Definities en rubrieksvoorwaarden  
 

Computer & Elektronische apparatuur (Rubriek H) 
 
 
Begripsomschrijvingen
In deze polis wordt verstaan onder: 
 
Verzekerde objecten 
Onder elektronische apparatuur wordt verstaan: alle kassa-, weeg- en 
snijsystemen, vruchtenpersmachines, computers met toebehoren, 
flessen- en kratten innameapparatuur, inpakmachines, telefooncentrales 
en kantoorapparatuur, alarm- en bewakingssystemen en overige 
elektronische apparatuur waarvan het functioneren afhankelijk is van 
software en die normaliter deel uitmaken van een supermarkt. 
Elektrisch aangedreven (schoonmaak) apparatuur/motorrijtuigen, zoals 
bijvoorbeeld schrob-, veeg- en zuigmachines worden niet als elektronica 
beschouwd. 
  
Informatiedrager 
Elk medium waarop voor de verzekerde objecten leesbare informatie 
kan worden opgeslagen. 
 
Informatie 
Alle door het verzekerd object leesbare gegevens. 
 
Bedrijfsvaardig 
Een verzekerd object is bedrijfsvaardig, indien deze na de beëindigde 
testperiode en, indien van toepassing, na beëindigd proefbedrijf klaar is 
voor exploitatie in het verzekeringsgebied. Een verzekerd object blijft 
beschouwd worden als bedrijfsvaardig indien deze wordt gereinigd, 
geïnspecteerd, gerepareerd, verplaatst of gereviseerd. 
 
Onvoorziene gebeurtenis 
Gebeurtenis:  
Een voorval of een reeks van met elkaar verband houdende voorvallen 
die hetzelfde verzekerd object treffen en op vrijwel dezelfde tijd 
plaatsvindt alsmede één en dezelfde oorzaak heeft; 
Indien één van de hiervoor genoemde criteria niet van toepassing is dan 
hebben meerdere gebeurtenissen plaatsgevonden; 
Onvoorzien:  
Als onvoorzien wordt beschouwd een gebeurtenis welke de 
verzekeringnemer, directie of verantwoordelijke bedrijfsleiding noch op 
tijd heeft voorzien, noch met de voor de bedrijfsuitoefening benodigde 
vakkennis had kunnen voorzien. 
 

 
 
Herstelkosten 
Het bedrag benodigd voor reparatie, vervangen van onderdelen inclusief 
arbeidsloon voor de- en montage en vermeerderd met eventuele, 
transportkosten. 
 
Nieuwwaarde 
Het bedrag benodigd voor het verkrijgen en bedrijfsvaardig opstellen 
van nieuwe objecten van dezelfde soort en kwaliteit. 
 
Dagwaarde 
Het bedrag benodigd voor het verkrijgen en bedrijfsvaardig opstellen 
van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige objecten. 
 
Braak 
Een zichtbare verbreking van afsluiting waardoor de dader zich 
wederrechtelijk toegang heeft verschaft tot het gebouw of dat gedeelte 
van het gebouw waarin de verzekerde objecten staan opgesteld. 
 
Opruimingskosten 
De kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van de verzekerde 
objecten, die niet reeds in de artikel 49.1.1 van deze 
rubrieksvoorwaarden bedoelde schadevergoeding zijn begrepen en het 
noodzakelijk gevolg zijn van een gebeurtenis waartegen verzekerd is. 
 
Onderhoudscontract 
Een overeenkomst tussen de verzekeringnemer en de fabrikant, 
leverancier, installateur, verhuurder of lease verzekeraar, waarin in ieder 
geval wordt bepaald dat, teneinde het verzekerd object in goede 
toestand te houder, de fabrikant, leverancier, installateur, verhuurder of 
lease verzekeraar zorg draagt voor: 
- preventief onderhoud, zijnde inspectie en afstelling van het 

verzekerde object ter voorkoming van storingen; 
- correctief onderhoud, zijnde het opheffen van storingen, het 

uitvoeren van reparaties en zo nodig vervangen van onderdelen, 
voorzover die door, het normale gebruik en zonder een van buiten 
het verzekerd object aankomende gebeurtenis zijn ontstaan; 

- modificaties, zijnde het aanbrengen van noodzakelijk geachte 
betrouwbaarheidsverbeteringen. 
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45 Verzekeringsgebied 
 
45.1  De rubrieksvoorwaarden zijn van kracht voor zover de 

verzekerde objecten zich bevinden in de gebouwen en/of op 
de, terreinen, zoals nader omschreven in het polisblad. 

 
45.2 Indien een reparatie of revisie noodzakelijkerwijs elders 

binnen de Benelux en Duitsland dient te geschieden blijft 
deze dekking, gedurende het transport en verblijf 
onverminderd van kracht. 

 
 
46 Verzekerde objecten 
 
46.1 Deze rubriek is van kracht voor de op het polisblad genoemde 

objecten voor zover deze bestaan uit: 
 
46.1.1 voornoemde objecten welke binnen het verzekeringsgebied 

in bedrijf zijn dan wel bedrijfsvaardig staan opgesteld; 
 
46.1.2 informatie welke voor de fundamentele werking van het 

verzekerd object noodzakelijk is, zoals standaard, bij het 
verzekerde object, door de leverancier of fabrikant geleverde 
besturingsprogrammatuur, operating-system of daarmee 
gelijkgestelde programmatuur. 

 
 
47 Transport en verblijf dekking voor draagbare en mobiel 

inzetbare objecten 
 
47.1 In tegenstelling tot hetgeen is bepaald in artikel 45 (van deze 

rubrieksvoorwaarden), is de dekking voor, draagbare en/of 
mobiel inzetbare verzekerde objecten tevens van kracht voor 
gebeurtenissen die plaatsvinden elders binnen Nederland, 
België, Luxemburg of Duitsland. 

 Laptops en/of beamers zijn hieronder niet begrepen, tenzij 
deze objecten op het polisblad worden genoemd. 

 
47.2 Verder is ten aanzien van artikel 48.1.2 (van de 

rubrieksvoorwaarden) het verlies van een verzekerd object of 
onderdelen daarvan gedekt indien dit het gevolg is van 
diefstal na braak uit een motorvoertuig, echter uitsluitend 
indien deze diefstal aantoonbaar heeft plaatsgevonden 
tussen 06.00 uur en 22.00 uur en het verzekerd object buiten 
zicht was opgeborgen. 

 
 
48 Omvang van de dekking 
 
48.1 De verzekering biedt, onverminderd het in artikel 48.2 van 

deze rubrieksvoorwaarden bepaalde, dekking tegen: 
 
48.1.1 materiële beschadigingen van de verzekerde objecten als 

gevolg van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis 
ontstaan als gevolg van;  
- een van het verzekerd object komend onheil; 
- een eigen gebrek, danwel ontstaan uit de aard van het 

verzekerde object zelf. Schade aan het direct getroffen 
(onder-)deel is uitsluitend verzekerd indien een 
onderhoudscontract, zoals nader omschreven in de 
begripsomschrijvingen, al dan niet door 
verzekeringnemer gesloten, voor deze schade geen recht 
op vergoeding geeft; 

 
48.1.2 verlies van verzekerde objecten of onderdelen daarvan als 

gevolg van diefstal na braak; 
 
48.1.3 verlies of verminking van de overeenkomstig artikel 46.1.2. 

van deze rubrieksvoorwaarden verzekerde informatie, echter 
uitsluitend voorzover dit een direct gevolg is van een onder 
artikel 48.1.1 of 48.1.2 gedekte gebeurtenis aan de 
informatiedrager. 

 
 

48.2 Uitsluitingen: 
 Voor het overige zijn, met behoud van het hiervoor in artikel 

48.1 van deze rubrieksvoorwaarden bepaalde en ongeacht 
eventuele andere van invloed zijnde gebeurtenissen, in ieder 
geval van deze dekking uitgesloten: 

 
48.2.1 schade veroorzaakt door overstroming, natuurrampen, 

aardverschuivingen of grondverzakkingen; 
 
48.2.2 schade veroorzaakt door molest, zoals omschreven in de 

Algemene definities en voorwaarden; 
 
48.2.3 schade veroorzaakt door atoomkernreacties, zoals 

omschreven in de Algemene definities en voorwaarden; 
 
48.2.4 schade veroorzaakt door experimenten, overbelasting, 

abnormale beproevingen, grove schuld, grove nalatigheid of 
opzet die geschieden op last van, met medeweten en/of 
goedvinden van verzekeringnemer, directie of 
verantwoordelijke bedrijfsleiding; 

 
48.2.5 schade aan verzekerde objecten, waarvoor door de fabrikant, 

leverancier of installateur een airconditioninginstallatie 
aanbevolen wordt, veroorzaakt ten gevolge van gebrekkige of 
ontoereikende klimaatbeheersing door een 
airconditioninginstallatie welke niet is voorzien van een 
beveiliging met automatische doormelder; 

 
48.2.6 schade veroorzaakt door slijtage, corrosie, oxidatie, erosie of 

enig ander geleidelijke inwerking, opgetreden als gevolg van 
de gewone werking en/of het normale gebruik van de 
verzekerde objecten. Voor eventuele gevolgschaden hiervan 
aan andere (onder-)delen van het verzekerd object dan het 
door de geleidelijke inwerking direct getroffen deel, is 
onderhavige uitsluiting niet van toepassing; 

 
48.2.7 schade die uitsluitend bestaat uit het herstellen of vervangen 

van de navolgende bij de verzekerde objecten behorende 
(onder-)delen: 
- losse onderdelen, zoals lampen, beeldbuizen, 

röntgenbuizen, laserbuizen, kettingen, snaren, niet 
herlaadbare batterijen, filters en dergelijke; 

- verwisselbare gereedschappen of werktuigen van welke 
aard dan ook; 

- beveiligingen, zoals smeltzekeringen en dergelijke; 
 
48.2.8 schade aan hulp-, verbruiksmaterialen en werkmiddelen zoals 

ontwikkelvloeistoffen, inktlinten, toners, koelmiddelen, 
reinigingsmiddelen, papier, beeld- en geluiddragers en 
dergelijke; 

 
48.2.9 esthetische gebreken zoals schrammen, krassen, deuken, 

kleurverschillen en dergelijke; 
 
48.2.10  verlies of verminking van informatie voorzover niet bedoeld 

in artikel 46.1.2 van deze rubrieksvoorwaarden; 
 
48.2.11 schade aan informatiedragers welke, overeenkomstig hun 

doel, door de gebruiker(s) verwisselbaar zijn;  
 
48.2.12 licentiekosten in verband met bijvoorbeeld het verloren gaan 

of beschadigen van hardware, software sleutels en dergelijke; 
 
48.2.13 schade waarvoor derden in de hoedanigheid van fabrikant, 

leverancier, transporteur, expediteur, installateur en 
dergelijke, of uit hoofde van een levering-, garantie-, 
reparatievoorwaarden of enig soortgelijke overeenkomst 
aangesproken kunnen worden. Indien bedoelde derden 
aansprakelijkheid ontkennen, zal verzekeraar de schade, 
voorzover hij overeenkomstig onderhavige voorwaarden dat 
verplicht is, vergoeden. 

 Verzekeraar heeft in dat geval het recht een terugvordering 
uit naam van verzekeringnemer te doen. Uitsluitend door 
verzekeraar zal worden beslist over het al dan niet, en op 
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welke wijze, terugvorderen van een door hem betaalde 
schadevergoeding. Verzekeraar heeft de leiding in een 
eventuele procedure en de verzekeringnemer is verplicht alle 
door verzekeraar gewenste medewerking te verlenen en alles 
na te laten wat de belangen van de verzekeraar ten opzichte 
van de betreffende derden kan schaden. 

 
 
49 Schadevergoeding 
 
49.1 Met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 49.2 tot en 

met 49.6 van deze rubrieksvoorwaarden omvat de 
verplichting van verzekeraar tot schadevergoeding: 

 
49.1.1 de herstelkosten indien naar oordeel van verzekeraar of de 

expert het verzekerd object voor herstel vatbaar is, 
verminderd met de eventuele (rest-)waarde van tijdens 
herstel vervangen delen.  

 Inzake de (onder-)delen zoals vermeld in artikel 48.2.7 van 
deze rubrieksvoorwaarden alsmede ten behoeve van 
elektronenbuizen zoals beeldbuizen, röntgenbuizen, 
laserbuizen en dergelijke, zal in geval van herstel of 
vervanging een aftrek worden toegepast van nieuw voor oud. 

 In geval van verlies van het verzekerd object of in die gevallen 
dat herstel van het verzekerd object naar oordeel van de 
verzekeraar of de expert economisch niet verantwoord blijkt 
zal vergoeding op basis van nieuwwaarde plaatsvinden onder 
aftrek van de waarde van eventuele restanten. 

 Van vergoeding op basis van nieuwwaarde zijn nadrukkelijk 
uitgesloten: 
- verzekerde objecten waarvan de dagwaarde minder 

bedraagt dan 49% van de nieuwwaarde; 
- verzekerde objecten welke ouder zijn dan twee jaar; 
- verzekerde objecten die door de fabrikant niet meer in 

serie worden geproduceerd; 
- verzekerde objecten waarvan vervanging door welke 

oorzaak dan ook achterwege blijft; 
Voor deze objecten zal schadevergoeding op basis dagwaarde 
plaatsvinden; 

 
49.1.2 het bedrag van de door verzekeringnemer gemaakte 

bereddingskosten, echter gemaximeerd tot 50% van de 
nieuwwaarde van het betreffende verzekerd object; 

 
49.1.3 het bedrag van de door verzekeringnemer gemaakte 

opruimingskosten, echter gemaximeerd tot 10% van de 
nieuwwaarde van het betreffende verzekerde object; 

 
49.1.4 het bedrag voor bijzondere bouwkundige maatregelen die 

door de verzekeringnemer noodzakelijkerwijs worden 
getroffen teneinde een door deze verzekering gedekte schade 

te kunnen herstellen, echter gemaximeerd tot 10% van de 
nieuwwaarde van het betreffende verzekerd object; 

 
49.1.5 het bedrag voor vervanging en/of reconstructie van 

overeenkomstig artikel 45.1.2 van deze rubrieksvoorwaarden 
bedoelde informatie, echter gemaximeerd tot 10% van de 
nieuwwaarde van het bij de informatie behorende verzekerd 
object. 

 
49.2 Van het volgens artikel 49.1 van deze rubrieksvoorwaarden 

verkregen bedrag blijft per gebeurtenis en per verzekerd 
object het op het polisblad vermelde eigen risico voor 
rekening van verzekeringnemer. 

 
49.3 De verzekeraar verleent géén schadevergoeding voor: 
 
49.3.1 kosten voor express- en koeriersdiensten; 
 
49.3.2 kosten ten behoeve van overwerk; 
 
49.3.3 kosten die ook zouden zijn ontstaan, indien de schade niet 

zou zijn opgetreden, zoals bijvoorbeeld kosten voor 
onderhoud, revisie en dergelijke; 

 
49.3.4 extra kosten die ontstaan doordat ten gevolge van een 

gedekte gebeurtenis het verzekerd object gewijzigd of 
verbeterd wordt. 

 
49.4 Indien het door een verzekerde gebeurtenis beschadigde 

verzekerd object voorlopig hersteld wordt, vergoedt de 
verzekeraar voor het voorlopige en het definitieve herstel te 
samen niet meer dan dat bedrag dat verschuldigd zou zijn 
geweest indien het definitieve herstel onmiddellijk had 
plaatsgevonden. 

 
49.5 De maximale schadevergoeding per gebeurtenis per 

verzekerd object is gelijk aan de nieuwwaarde van het 
verzekerd object minus eigen risico. De voor rekening van 
verzekeraar komende kosten van de expert(s) zijn boven het 
verzekerd bedrag verzekerd. De kosten als bedoeld in artikel 
49.1.2 tot en met 49.1.5 van deze rubrieksvoorwaarden 
worden boven de nieuwwaarde van het verzekerd object 
vergoed, echter tezamen gemaximeerd tot 50% van de 
werkelijke nieuwwaarde van het betreffende verzekerd 
object. 

 
49.6 Slechts indien in het polisblad staat vermeld dat het 

verzekerd bedrag inclusief btw is, zal een eventuele gedekte 
gebeurtenis inclusief btw worden vergoed, tenzij de 
verzekeringnemer de btw kan verrekenen. 
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Definities en rubrieksvoorwaarden  
 

Glas (Rubriek I)  
 
 
50 Definitie 
 Onder glas in deze polis wordt verstaan:  

- glas dienende tot lichtdoorlating en behorende tot de opstal; 
- glas dat onderdeel uitmaakt van vast in de voor het publiek 

toegankelijke winkelruimte opgestelde koel- en 
diepvriesinstallaties; 

 tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
  
 
51 Omvang van de verzekering 
 Deze verzekering dekt schade door breuk, ongeacht hoe deze 

is veroorzaakt, echter met inachtneming van het bepaalde 
onder artikel 52. Voorts zijn mede gedekt de kosten van enige 
noodvoorziening en/of schade aan goederen en/of inventaris 
als direct gevolg van een bij deze polis gedekt evenement tot 
maximaal € 500,- per gebeurtenis. Onder de dekking van de 
verzekering is eveneens begrepen de beplakking en/of 
belettering op het beschadigde glas. 

 
 
52 Uitsluitingen 
 Van de verzekering is uitgesloten schade ontstaan: 

- door opzet van de verzekeringnemer zelf; 
- aan glas, dat vóór de ingangsdatum van de verzekering 

reeds was beschadigd; 
- door of in verband met verbouwing, aanbouw of andere 

reparatie van het pand; 
- door verplaatsing, bewerking en verandering van het glas 

of door verwaarlozing van de kozijnen, dan wel door 
werkzaamheden aan de sponningen en/of omlijsting; 

- door brand, explosie, natuurrampen, oorlog, oproer, 
terreurdaden met als gevolg militair ingrijpen en 
atoomkernreacties. 

53 Wijziging 
 De verzekeringnemer is verplicht van iedere wijziging of 

nieuwe toestand van het glas of het pand onmiddellijk, doch 
uiterlijk binnen 14 dagen, opgave te doen aan de verzekeraar, 
zo ook wanneer het pand een andere bestemming krijgt dan 
bij de aanvraag van de verzekering. 

 
 
54 Duur van de verzekering 
 Deze verzekering vangt aan op de in het polisblad genoemde 

datum of zoveel later als het glas naar behoren is geplaatst en 
eindigt zodra het pand, waarin het verzekerde glas zich 
bevindt, langer dan 14 dagen achtereen leeg staat. 

 
 
55 Schade 

In geval van schade aan het bij deze polis verzekerde glas zal 
de verzekeraar uitsluitend aansprakelijk zijn voor normale 
vervanging van het gebroken glas in dezelfde soort en 
kwaliteit zonder verdere kosten (tenzij afzonderlijk 
medeverzekerd), dan wel gerechtigd zijn deze kostprijs in 
contanten te vergoeden. 
Bij schade is verzekerde verplicht binnen een termijn van acht 
dagen hiervan kennis te geven aan de verzekeraar alsmede 
onmiddellijk een daarvoor bestemd schadeaangifteformulier 
in te zenden. 
Indien de vervangingskosten van het gebroken glas minder 
bedragen dan € 150,- kan de verzekerde zonder voorafgaande 
machtiging van de verzekeraar de ruit door een nieuwe doen 
vervangen. In dit geval dient uiterlijk binnen één maand na de 
schade de kennisgeving aan de verzekeraar te worden gedaan 
met bijvoeging van een nota van een erkende glashandel. 
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Definities en voorwaarden  
 

Koelschade voor Bedrijven (Rubriek J) 
 
 
56 Aard van de dekking 
 
56.1 De verzekering dekt - op premier risque basis - schade aan of 

verlies, waardevermindering of bederf van de verzekerde 
koel- en/of diepvriesgoederen ten gevolge van een geheel of 
gedeeltelijk falen van de aanwezige koel- en/of 
diepvriesinstallatie als rechtstreeks gevolg van: 

 
56.1.1 een plotselinge en onvoorzienbare materiële beschadiging 

aan de koel- en/of diepvriesapparatuur, waaronder begrepen 
de daartoe behorende reservoirs, leidingen en andere 
onderdelen, onverschillig door welke oorzaak ontstaan; 

 
56.1.2 een storing in de levering van de elektriciteit door de 

elektrische centrale; 
 
56.1.3 het springen van stoppen en/of zekeringen. 
 
56.2 Tevens wordt dekking verleend indiende schade het gevolg is 

van een inadequate alarmopvolging door de alarmcentrale 
en/of reparateur. Deze dekking is alleen van kracht als 
verhaal op de alarmcentrale en/of reparateur niet mogelijk is. 

 
56.3 Indien een derde aansprakelijk is voor een niet onder deze 

voorwaarden gedekte schade vergoeden verzekeraars de 
kosten voor de schadevaststelling, technisch onderzoek naar 
de schade oorzaak en kosten voor juridische bijstand, totaal 
tot ten hoogste € 5.000,-. 

 
 
57 Onderhoud 
 
57.1 De verzekering geschiedt onder de uitdrukkelijke voorwaarde 

dat voor de verzekerde koel- en diepvries-meubels 
respectievelijk installaties, een onderhoudscontract met de 
leverancier of een erkend koeltechnisch installatiebureau is 
afgesloten. 

 
57.2 Bij het ontbreken van een onderhoudscontract is er geen 

dekking voor schade als gevolg van eigen gebrek, tenzij de 
verzekerde kan aantonen dat binnen twaalf maanden vóór 
deze schadegebeurtenis, preventief onderhoud heeft 
plaatsgevonden door de leverancier of een erkend 
koeltechnisch installatiebureau. 

 
 

58 Uitsluitingen 
 
58.1 De verzekering geeft geen dekking indien: 
 de schade met opzet door de verzekeringnemer is 

veroorzaakt (zonder dat de verzekeraar een beroep op eigen 
schuld van de verzekeringnemer zal doen); 

 
58.2 de verzekeringnemer een van de verplichtingen niet is 

nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar 
heeft geschaad; 

 
58.3 de schade het gevolg is van overstroming, waaronder wordt 

verstaan het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, 
sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de 
overstroming oorzaak dan wel het gevolg is van een door de 
verzekering gedekt evenement.  

 Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing 
veroorzaakt door overstroming. 

 
 
59 Omvang van de schadevergoeding 
 De verplichting van de verzekeraar tot schadevergoeding 

omvat: 
 
59.1 het verschil tussen de waarde van de verzekerde goederen 

onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná het schadevoorval, tot 
ten hoogste het op het polisblad genoemde bedrag op 
premier risque basis, onder aftrek van het eigen risico als 
vermeld in artikel 60; 

 
59.1.1 als waarde onmiddellijk vóór het voorval zal worden 

aangehouden de vervangingswaarde exclusief btw; 
 
59.2 het bedrag van de opruimings-/vernietigingskosten boven het 

op de polis genoemde verzekerde bedrag tot maximaal 20% 
van het schadebedrag. 

 
 
60 Eigen risico 
 Het eigen risico per gebeurtenis per object bedraagt 20% van 

het schadebedrag met een minimum van € 500,-. Indien de 
installatie is voorzien van een uitvalsignalering (met 
doormelding naar de leverancier waarbij deze op afstand de 
storing kan beoordelen) bedraagt het eigen risico € 250,- per 
gebeurtenis. 
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Definities en rubrieksvoorwaarden 
  

Milieuschade (Rubriek K) 
 
 
61  Wat is verzekerd? 

-  kosten van saneren van de verzekerde locatie en de 
locatie van anderen; 

-  de schade en de kosten die te maken hebben met het 
saneren; 

- schade aan spullen veroorzaakt door de verontreiniging. 
 die het gevolg zijn van een emissie binnen de 

verzekeringsduur.  
 
 Is de verontreiniging ontstaan door fouten in 

-  het ontwerp; 
-  de constructie; 
-  de uitvoering; of 
-  de keuze van het materiaal 
van de opstallen of de spullen en heeft u wel voldoende 
onderhoud verricht? Dan heeft u ook dekking.  

 
 Gaat het om fouten in installaties, machines en leidingen? 

Dan heeft u dekking als de verontreiniging ontstaat binnen 10 
jaar na installatie of 10 jaar nadat het onderdeel waar de fout 
in zit, is vervangen.  

 
 Gaat het om werkzaamheden bij anderen? Dan heeft u 

dekking als de verontreiniging het gevolg is van een emissie 
die door de werkzaamheden is ontstaan. Ook moet de 
verontreiniging waarneembaar zijn binnen vijf jaar na afloop 
van de werkzaamheden.  

 
 Moet een (gedeelte van een) gebouw worden gesloopt en 

worden opgebouwd? Dit omdat dit noodzakelijk is voor het 
saneren.  
Dan vergoeden wij: 
-  de herbouwwaarde; 
-  maar nooit meer dan de verkoopwaarde (van voor de 

sanering). 
 
Is de verzekering beëindigd? 
Dan heeft u nog dekking voor verontreiniging en schade aan  
spullen die: 
-  waarneembaar worden binnen één jaar na het stoppen 

van de verzekering; 
-  te maken hebben met een emissie binnen de 

verzekeringsduur. 
 U moet de schade binnen één jaar na het stoppen van de 

verzekering bij ons melden.  
 
 Deze verzekering geldt alleen voor de werkzaamheden en 

activiteiten die op het polisblad staan. 
 
 
62  Verzekerd bedrag 
 Het bedrag staat op het polisblad.  
 
 Wat is binnen het verzekerd bedrag meeverzekerd? 

- het salaris en de kosten van alle experts en deskundigen. 
Heeft u zelf een expert en deskundigen benoemd? Dan 
krijgen die: 
-  maximaal het salaris en de kosten die onze experts 

en deskundigen krijgen; 
-  alleen de kosten vergoed die te maken hebben met 

het vaststellen van de schade. 
-  bereddings- en opruimingskosten. 

 Wat is boven het verzekerd bedrag meeverzekerd? 
-  de wettelijke rente over de vergoeding. 

 Let op: hierop is recht vanaf vier weken nadat wij alle 
noodzakelijk informatie hebben ontvangen, die wij nodig 
hebben om de vergoeding vast te stellen. 

 

 Ook iemand anders kan aanspraak maken op deze 
verzekering. Dit alleen nadat u de risicodrager hier schriftelijk 
opdracht voor heeft gegeven. 

 
 
63 Wat is niet verzekerd? 
 
63.1 - opzet; 

-  overstroming; 
-  atoomkernreactie; 
-  molest; 
-  aardbeving; 
-  vulkanische uitbarsting. 
Wat wij hiermee bedoelen, vindt u in de Algemene 
Voorwaarden. 

 
63.2 Genetische schade 
 
63.3 Onvoldoende milieuzorg: 
 Het niet voldoen aan voorschriften en regels van de overheid. 

Dit door verzekeringnemer, een lid van de directie, een 
bedrijfsleider of een medewerker die juist verantwoordelijk is 
voor het opvolgen van dit voorschrift of deze regel. 

 Denk bijvoorbeeld aan het niet nakomen van de 
milieuvergunning of de AMvB (algemene maatregel van 
bestuur). Of als u bij klanten niet werkt volgens de proces- en 
productcertificatie, zoals de Wet milieubeheer voorschrijft. 

 Dit geldt niet als u kunt aantonen, dat de schade ook zou zijn 
ontstaan, als u zich wel aan de voorschriften of regels had 
gehouden. 

63.4  Activiteiten van verhuurder of (andere) huurders op de 
verzekerde locatie. 

 Het kan natuurlijk, dat u en wij iets anders hebben 
afgesproken. Dat leest u dan in de clausules. Bent u zelf 
verhuurder? Dan geldt dit artikel 63.4 niet. 

 
63.5 Opslag in ondergrondse tanks 
 Hiermee bedoelen wij ook opslag in ingeterpte tanks. 
 
63.6  Het gebruik van motorrijtuigen 
 Hiermee bedoelen wij voertuigen die een verzekerde in 

eigendom heeft, huurt, leaset, bestuurt, of op welke manier 
dan ook gebruikt, of door iemand anders laat gebruiken.  
U bent wel verzekerd voor schade: 
-  door aanhangwagens. Dit alleen als de aanhangwagen 

niet is gekoppeld aan een motorrijtuig en al veilig staat 
geparkeerd. 

-  bij laden en lossen door lading die: 
-  van een voertuig valt of is gevallen; 
-  wordt geladen of gelost. 

-  door lading, op of in een motorrijtuig. 
63.7  Het gebruik van vaar- of vliegtuigen 
 Dit geldt bij werkzaamheden bij anderen. 
 Schade door: 

-  (of met) een vaar- of vliegtuig; 
-  werkzaamheden door of vanaf een vaar- of vliegtuig; 
-  spullen op of in een vaar- of vliegtuig; 
-  spullen die vallen of losraken van een vaar- of vliegtuig. 

 
63.8  Bestaande verontreiniging. 
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64  Wat moet u doen bij schade? 
 U moet: 

-  uw schade melden; 
Vindt een emissie plaats? Dan moet u ons dit meteen melden, 

en 
-  alle informatie over die schade meteen aan ons 

doorgeven; 
-  met ons meewerken; 
-  alles doen om verdere vervuiling te voorkomen of tegen 

te gaan. 
 
Als u de verplichtingen niet nakomt: 
Bent u de verplichtingen niet nagekomen? En heeft u 
daarmee de belangen van de risicodrager geschaad? Dan kunt 
u geen rechten ontlenen aan deze verzekering. Heeft u ons 
niet volledig of naar waarheid geïnformeerd met het doel ons 
te misleiden? Ook dan kunt u geen rechten ontlenen aan deze 
verzekering. Dit geldt niet als vast komt te staan, dat die 
misleiding niet voldoende reden is om uw rechten te laten 
vervallen.  
 
Maakt iemand anders aanspraak op deze verzekering? Dan 
moet deze ook de verplichtingen nakomen. 

 
 
65  Sanering 

U regelt de sanering: 
- U regelt en bereidt de sanering voor. U houdt zich daarbij 

aan onze aanwijzingen.  
U geeft opdracht tot saneren: 
- U geeft de opdracht tot saneren. Dit binnen de termijn 

die wij voorschrijven.  
Als u deze verplichtingen niet nakomt: 
- Geeft u de opdracht niet binnen deze termijn? Dan 

vergoeden wij de saneringskosten of andere kosten niet. 
Wij kunnen ook de verzekering beëindigen. 

 
 
66  Wat gebeurt er bij schade? 

Wij stellen samen de schade vast. De schade wordt 
vastgesteld: 
-  door u en ons samen; 
-  door onze expert; of 
-  door onze expert en een expert die u in de arm neemt. 
 
In het laatste geval: 
- benoemen de twee experts samen een derde expert. Dat 

doen zij voordat zij zelf aan het werk gaan. Kunnen de 
twee eerste experts het niet eens worden over de 
schade? Dan stelt de derde expert vast wat de schade is. 
Hij doet dat binnen de grenzen van de twee taxaties. Als 

dit is gebeurd, dan is dit bindend voor iedereen. Hier 
wordt dan niet meer over gediscussieerd. 

- Gaan alle experts uit van dezelfde rapporten, 
bodemonderzoeken en saneringsplan. Deze moeten wel 
voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen. 

 
Geen verplichting: 
Als wij meewerken aan het vaststellen van de schade, 
betekent dit niet dat wij ook verplicht zijn de schade te 
vergoeden. 

 
 
67  Wat gebeurt er als u andere verzekeringen heeft? 
 U heeft bij ons een verzekering afgesloten. Maar misschien 

heeft u voor hetzelfde ook een andere verzekering 
afgesloten. Of uw verzekeringen overlappen elkaar. Wat doen 
wij als u dan een schade meldt? Dat leest u in dit artikel. 

   
Wij vergoeden uw schade. Ook al hebben wij het (wettelijke) 
recht om de uitkering te verminderen. 

 Wel moet u met ons meewerken om daarna schade te 
verhalen op andere verzekeringen. 

 
 
68  Wat moet u doen bij wijzigingen? 
 Als in uw bedrijf iets verandert, dan moet u dat zo snel 

mogelijk, maar wel binnen 30 dagen aan ons doorgeven. 
Hiermee bedoelen wij elke verandering waardoor het risico 
dat wij verzekeren zo wijzigt, dat wij: 
-  niet meer dezelfde voorwaarden kunnen aanhouden, of; 
-  niet meer dezelfde premie kunnen aanhouden. 
 
Heeft u een risicowijziging doorgegeven? Dan mogen wij: 
-  de premie en voorwaarden aanpassen; 
-  de verzekering opzeggen. 
Hierbij houden wij een opzegtermijn van twee maanden aan. 
Als de wijziging zo is, dat niemand van ons kan verwachten, 
dat wij met de verzekering zullen doorgaan, dan houden wij 
een opzegtermijn van 30 dagen aan.  
 
Meldt u de risicowijziging niet op tijd? En een schade heeft te 
maken met de risicowijziging? Dan heeft u geen recht op 
schadevergoeding vanaf het moment dat het risico verandert.  
 
Heeft de risicowijziging te maken met illegale praktijken? 
Denk bijvoorbeeld aan hennepteelt, productie van hard of 
softdrugs, opslag van gestolen zaken. Dan vergoeden wij 
vanaf het moment van de risicowijziging geen enkele schade. 
Dit geldt ook als u van de wijziging niets wist en ook niet had 
kunnen weten.  
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Verweerbijstand 
  
 
69  Wat is verzekerd? 

-  verlenen van verweerbijstand; 
-  vergoeden van kosten van verweerbijstand. 
 
 

70  Verzekerd bedrag 
Wij vergoeden tot maximaal 10% van het bedrag dat u 
verzekerd heeft voor milieuschade, maar maximaal  
€ 125.000,- 

 
 
71  Verlenen van verweerbijstand 
 Wij staan u bij als u: 

-  door iemand anders aansprakelijk wordt gesteld voor een 
milieuschade; 

-  een geschil heeft met een overheid over het saneren van 
de verzekerde locatie. 

  
 Het gaat dan om schade of sanering die te maken heeft met 

een op deze verzekering gedekte schade. U moet ons binnen 
drie jaar nadat u aansprakelijk bent gesteld of een geschil 
kreeg met de overheid laten weten, dat u gebruik wilt maken 
van verweerbijstand. De verweerbijstand gaat altijd uit van 
Nederlands recht.  

 
 U moet aansprakelijk zijn gesteld door iemand: 

-  van wie de schade niet volledig wordt vergoed door deze 
verzekering 

-  die geen gebruik wil maken van de mogelijkheid om 
aanspraak te maken op deze verzekering. 

 Het bedrag waar het over gaat, moet meer zijn dan uw eigen 
risico. 

 
 
72  Hoelang geven wij verweerbijstand? 

Wij blijven u bijstaan, zolang: 
-  naar onze mening een redelijk kans van slagen bestaat. 

Zodra die kans volgens ons niet meer bestaat, laten wij u 
dat weten. Wij vertellen u dan ook waarom wij die 
mening zijn toegedaan; 

-  de kosten niet meer worden dan het verzekerd bedrag. 
 
 
73  Wie behandelt het geschil? 

De verzekeraar als vermeld op het polisblad. 
Voordat wij naar de rechter stappen, zullen wij altijd 
proberen het probleem door overleg op te lossen. 
Ook als wij toch naar de rechter moeten, behandelen en 
regelen wij dit. 

 
 
74  Welke kosten zijn verzekerd? 
 Wij vergoeden de kosten van: 

-  een externe advocaat die wij inschakelen; 
-  externe deskundigen, een deurwaarder of een expert die 

wij inschakelen; 
-  arbitrage of van bindend advies en de proces- en 

gerechtskosten; 
-  de voor u opgeroepen getuigen en deskundigen in een 

gerechtelijke en administratieve procedure; 
-  de tegenpartij als de rechter, bij onherroepelijk vonnis of 

de arbiter heeft besloten, dat u die moet betalen. 
  
 Wordt de tegenpartij bij een proces, arbitrage of bindend 

advies veroordeeld de kosten te vergoeden? En hebben wij 
die kosten gemaakt? Dan gaat de vergoeding van die kosten 
naar ons. Daaronder vallen ook de buitengerechtelijke 
kosten. 

 

 
 
 
75  Wat valt niet onder de kosten voor verweerbijstand? 

-  afkoopsommen, boetes, dwangsommen en andere 
strafmaatregelen; 

-  de btw als u die kunt verrekenen; 
-  de buitengerechtelijke kosten. Dit zijn kosten die uw 

tegenpartij heeft gemaakt om zijn vordering op u te 
innen; 

-  de kosten van rechtsbijstand die u kunt verhalen of op 
een andere manier vergoed kan krijgen. Wij helpen u 
deze kosten terug te vragen of te verhalen. 

 
 
76  Wat bedoelen wij met 

 
Anderen 
-  iemand anders dan verzekeringnemer; 
-  een ander bedrijf dan het bedrijf van verzekeringnemer. 
 
Emissie 
Het onverwachts vrijkomen van: 
-  gassen 
-  vloeistoffen 
-  fijn verdeelde vaste stoffen 
Hebben meerdere gebeurtenissen met elkaar te maken? Dan 
nemen wij de eerste gebeurtenis in de reeks om het begin te 
bepalen. 
 
Locatie van derden 
Een locatie waarvan anderen: 
-  eigenaar zijn; 
-  het recht hebben om te gebruiken; of 
-  waarvoor anderen verantwoordelijk zijn. 
 
Opruimingskosten 
De kosten voor het opruimen, afvoeren en vernietigen van de 
verontreinigde grond en voorwerpen. 
 
Saneren/sanering 
Het ongedaan maken van een verontreiniging. 
 
Schade aan spullen 
Beschadiging, vervuiling, vernietiging of vermissing van 
spullen. 
 
U, uw of verzekeringnemer 
De persoon of het bedrijf waarmee de verzekering is 
afgesloten. 
 
Verkoopwaarde: 
De waarde van uw gebouw als het verkocht wordt. Wij gaan 
er dan van uit dat het gebouw dan niet gebruikt en niet 
verhuurd is. Wij trekken de waarde van de grond van dit 
bedrag af. 
 
Verontreiniging 
Zoveel verontreinigende stof of asbest op of in: 
-  de bodem; 
-  het oppervlaktewater 
dat de overheidsnormen (streefwaarde of soortgelijke 
waarde) worden overschreden. 
 
Verzekerde locatie 
- het adres, dat op het polisblad staat; 
-  de werklocatie. 
 
Verzekeringsduur 
De periode vanaf de ingangsdatum tot de einddatum van de 
verzekering. Deze datums staan op het polisblad. 
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Werklocatie/werkzaamheden bij anderen? 
De locatie van anderen, klanten, waar verzekeringnemer of iemand  
namens hem, werkzaamheden uitvoert. Deze locatie moet in het  
Europese deel van Nederland zijn.
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Overzicht 
 

Service Niveau Dienstverlening (Rubriek L) 
 
 

Activiteit Full Service Concept Standaard 

Polisbeheer  

Onderneming   

Activiteiten in verband met compliance en zorgplicht      

Risico-analyse      

Preventie-advies      

Advies en afhandeling contractsverlenging     

Advies n.a.v. wijziging omstandigheden     

Advies n.a.v. wijziging wet- en regelgeving     

Afhandelen aanvraagformulier     

Afhandelen mutaties, nota’s     

Afhandelen informatieverzoek of vragen (telefoon, e-mail, brief)     

Uitwerken en bespreken adviezen en offerten     

Check op en doorzenden van documenten verzekeraars     

Onderhoud en beheer polis     

Onderhoudsgesprek op locatie     - 

Afhandeling schades     

Reductie premie aansprakelijkheidsverzekering holding/werkmaatschappij     

Ondernemer   

Activiteiten in verband met compliance en zorgplicht      

Opstellen klantprofiel     

Advies en afhandeling (pensioen)expiraties     

Advies n.a.v. wijziging persoonlijke omstandigheden     

Advies en afhandeling contractverlenging     

Advies n.a.v. wijziging wet- en regelgeving     

Inventarisatiegesprek telefonisch of op kantoor      

Adviesgesprek algemeen     - 

Afhandelen aanvraagformulier     

Afhandelen mutaties, nota’s     

Afhandelen informatieverzoek of vragen (telefoon, e-mail, brief)     

Uitwerken en bespreken adviezen en offerten     

Check op en doorzenden van documenten verzekeraars     

Onderhoud en beheer polis     

Jaarlijks onderhoudsgesprek op locatie     - 

Afhandeling schades     

Aanvullende diensten voor Supermarkt totaalrelaties   

Advies inzake successie- en erfrecht     - 

Verhaalservice aansprakelijke derde     - 

20% korting op financiële planning      - 

20% korting op advies en afhandeling echtscheiding      - 

Kostenbesparing door fiscalist en accountant behulpzaam te zijn bij gegevensverstrekking opbouw 
oudedagvoorziening en financiële planning 

    - 

Oudedagvoorziening en financiële planning     - 

 
 


