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VERZEKERING VAN TOEPASSING ZIJN.
ARTIKEL 1
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

de inspectie van de verzekerde objecten en de verlangde
inlichtingen te verstrekken.
2 Verzekerde verliest aanspraak op schadevergoeding indien

In deze verzekering wordt verstaan onder:

enige verplichting, uit hoofde van deze verzekering opgelegd,
geheel of gedeeltelijk wordt overtreden of niet wordt nageleefd

ARTIKEL 1.1

en daardoor de maatschappij in een redelijk belang is geschaad.

VERZEKERDE
RUBRIEK A MATERIËLE SCHADEDEKKING
Dezelfde als verzekeringnemer tenzij anders is vermeld.
ARTIKEL 3
ARTIKEL 1.2

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

EIGEN RISICO
In deze dekking wordt verstaan onder:
Het bedrag dat bij schade voor rekening van verzekerde blijft.
ARTIKEL 3.1
ARTIKEL 1.3

VERZEKERDE OBJECTEN

BESCHADIGING
Alle objecten behorende tot de in de polis of het (de)
Fysieke aantasting die zich manifesteert in een blijvende

aanhangsel(s) genoemde groep(en), die aanwezig zijn op het

verandering van vorm of structuur.

(de) vermelde risicoadres(sen). Niet tot de verzekerde objecten behoren objecten waarbij verzekerde geen eigendomsbe-

ARTIKEL 2

lang of ander belang uit een zakelijk recht heeft.

VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERDE
ARTIKEL 3.2
1 In aanvulling op de verplichtingen die vermeld zijn in de

COMPUTERAPPARATUUR

Algemene voorwaarden geldt dat verzekerde verplicht is:
1 alle voorzorgen te nemen om de verzekerde objecten
in goede bedrijfsvaardige toestand te houden en om

Informatieverwerkende systemen die geprogrammeerd
kunnen worden teneinde informatie te manipuleren.

schade te voorkomen, evenals ervoor zorg te dragen
dat de wettelijke bepalingen en de voorschriften van

ARTIKEL 3.3

de bevoegde autoriteiten betreffende de beveiliging en

RANDAPPARATUUR

behandeling van deze objecten in acht worden genomen;
2 onmiddellijk kennis te geven van enige verandering aan

Apparatuur die onvermijdelijk met de computerapparatuur

of rondom de verzekerde objecten of aan het gebruik er-

verbonden dient te zijn om de functies uit te kunnen voeren

van, die van invloed is op het risico. Indien de maatschap-

waarvoor de apparatuur primair bedoeld is.

pij met een dergelijke verandering niet akkoord kan gaan,
is zij gerechtigd om de verzekering ten aanzien van het

ARTIKEL 3.4

desbetreffende object te beëindigen of op te schorten

STANDAARD TOEPASSINGSPROGRAMMATUUR

met inachtneming van een opzegtermijn van minstens 2
maanden, in welk geval zij het onverdiende gedeelte van

Bij de detailhandel of andere softwareaanbieder standaard

de premie aan verzekerde zal restitueren;

verkrijgbare applicatie die zonder individuele aanpassingen

3 op elk tijdstip waarop dit redelijkerwijs kan worden verlangd de maatschappij medewerking te verlenen bij

wordt geïnstalleerd op computerapparatuur. De programmatuur dient onder licentie verkregen te zijn.
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ARTIKEL 3.5

ARTIKEL 3.12

BESTURINGSPROGRAMMATUUR

OPRUIMINGSKOSTEN

Een programma dat bedoeld is tezamen met hardware een

De kosten voor demontage, wegruimen en afvoeren van
het (de) verzekerde object(en), die niet reeds in de normale
herstelkosten zijn begrepen en die het noodzakelijke gevolg
zijn van een gedekte schade.

goed werkend geheel te vormen.
ARTIKEL 3.6
SOFTWARE

ARTIKEL 3.13
OVERSTROMING

De besturings- en toepassingsprogrammatuur.
ARTIKEL 3.7
NIEUWWAARDE
Het op de dag van de schade benodigde bedrag voor het
verkrijgen van nieuwe objecten van dezelfde soort en kwaliteit, vermeerderd met de kosten van transport, bedrijfsklaar
opstellen, eventuele rechten en belastingen.
ARTIKEL 3.8
VERZEKERD BEDRAG
De nieuwwaarde van de tot de verzekerde groep(en) behorende objecten.
ARTIKEL 3.9
DAGWAARDE

Het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, oevers, sluizen
en andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming
oorzaak dan wel gevolg is van een door deze verzekering
gedekte gebeurtenis.
ARTIKEL 3.14
GEBREK
Een minderwaardige eigenschap van een object, of enig deel
daarvan, die een technisch soortgelijk object niet behoort te
hebben.
ARTIKEL 3.15
STORING
Een acute onderbreking of hapering van de werking van het
verzekerde object zonder dat er eenduidig een beschadiging
is vast te stellen.

De nieuwwaarde onder aftrek van een redelijk bedrag wegens waardevermindering door veroudering en slijtage.

ARTIKEL 3.16

ARTIKEL 3.10

Het met geweld verbreken van een afsluiting.

TOTAAL VERLIES
Van totaal verlies is sprake indien reparatie niet mogelijk is of
de reparatiekosten de dagwaarde van het verzekerde object
onmiddellijk voor het voorval te boven gaan.
ARTIKEL 3.11
ONDERHOUDSCONTRACT
Een contract dat voorziet in de naleving van de voorschriften van de fabrikant om het goed functioneren van het
object in stand te houden. Het contract dient minimaal te
voorzien in het jaarlijks controleren, reinigen en afstellen
van het verzekerde object.

BRAAK

ARTIKEL 3.17
BUITENBRAAK
Braak aan de buitenzijde van een slotvast gesloten gebouw.
Van een slotvast gesloten gebouw is sprake als alle gevel- en
dakopeningen gesloten en geborgd zijn.
ARTIKEL 3.18
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:
• zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;

Alle aanbevelingen uit het onderhoud, bijvoorbeeld het vervangen van versleten onderdelen, dienen direct te worden
uitgevoerd.
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• doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
• oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en
ketels.

ARTIKEL 3.19
BLIKSEMINSLAG

Groep 2 - Kantoorelektronica
Alle aanwezige:
• vast opgestelde telefooncentrales en -toestellen

Onder blikseminslag wordt verstaan een ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, waardoor ter plaatse
van de blikseminslag aantoonbare schade is ontstaan aan het
aardoppervlak en/of zich daarop bevindende zaken.
ARTIKEL 3.20
LUCHT- OF RUIMTEVAARTUIGEN OF METEORIETEN
Het getroffen worden door een meteoriet, 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.

• fax-, kopieer- en frankeermachines
• vast opgestelde audiovisuele apparatuur
• computerapparatuur die uitsluitend gebruikt wordt voor de
administratie van het eigen bedrijf, inclusief randapparatuur
en standaard toepassings- en besturingsprogrammatuur.
Tot deze groep behoort niet:
• handheld computers zoals palmtops en PDA’s
• mobiele telefoons, blackberries, smartphones e.d.
• databekabeling en patchkasten.
Groep 3 - Winkelapparatuur
Alle aanwezige:
• betaalsystemen en kassaregisters

ARTIKEL 3.21

• product herkenningssystemen

ONTPLOFFING

• weegautomaten, productsnijmachines

Een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of
dampen, met inachtneming van het hierna bepaalde:
• Binnen een vat
Binnen een – al dan niet gesloten – vat dient een opening
in de wand van het vat te zijn ontstaan door de druk van
de zich daarin bevindende gassen of dampen en door die
opening dient de druk binnen en buiten het vat eensklaps
aan elkaar gelijk te zijn geworden.
Hoe de gassen of dampen zijn ontstaan respectievelijk of
die al dan niet voor de ontploffing aanwezig waren, is niet
relevant.
• Buiten een vat
Buiten een vat moet die krachtsuiting het onmiddellijke
gevolg zijn van een scheikundige reactie.
Onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.
ARTIKEL 4
GROEPSINDELING
De objecten worden in de volgende groepen ingedeeld:
Groep 1 - Gebouwenapparatuur
Alle aanwezige:
• elektronische beveiligingsapparatuur en blusinstallaties
• airconditioning en luchtbehandelingapparatuur
• verwarmingsinstallaties

• koel-/vriesmeubels, -vitrines en -eilanden en koel-/
vriescellen
• verpakking- en sealmachines
• flesseninnameapparatuur.
Groep 4 - Specifieke bedrijfsapparatuur
• Specifieke apparatuur voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteit (niet behorend tot de vorige groepen), inclusief
computerapparatuur met de daarbijbehorende randapparatuur en standaard toepassings- en besturingsprogrammatuur, voorzover niet uitsluitend bestemd voor de administratie van het eigen bedrijf.
Tot deze groep behoren niet:
• handheld computers zoals palmtops en PDA’s
• mobiele telefoons, blackberries, smartphones e.d.
ARTIKEL 5
DRAAGWIJDTE DEKKING
Een verzekerd object valt onder de werking van deze dekking indien het bedrijfsklaar binnen de in de polis genoemde
gebouwen of terreinen is opgesteld:
1 en wordt gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor het is
bestemd,
2 dan wel wordt gereinigd, geïnspecteerd, gerepareerd,
gerevideerd, verplaatst, alsook tijdens het hiermee verband
houdende demonteren en monteren.

• groepenkasten en verdeelinrichtingen
• liftinstallaties en roltrappen
• apparatuur voor tijdregistratie en toegangscontrole binnen
en buiten het gebouw
• omroepinstallaties
• elektrische (rol)deuren en -hekken en tourniquets.
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ARTIKEL 6
OMVANG VAN DE DEKKING
ARTIKEL 6.1
VERZEKERD IS
Tenzij in de polis anders is vermeld, is gedekt:
A beschadiging
een plotselinge en onvoorziene beschadiging ten gevolge van:
1 brand, blikseminslag, lucht- en ruimtevaartuigen,
		 meteorieten en ontploffing;
2 overige van buiten komende onheilen;
3 een gebrek of de aard van het object. Schade ontstaan
door een gebrek of de aard van elektronische componenten is uitsluitend gedekt voor elektronica en apparatuur welke gerekend vanaf het bouwjaar maximaal
5 jaar oud zijn.
B storing
een storing, waarbij het bedrijfsproces uitsluitend hersteld kan worden door vervanging van een of meerdere
disfunctionerende onderdelen. Deze dekking bestaat uitsluitend indien een onderhoudscontract van toepassing
is en is niet van toepassing voor computers en randapparatuur.
C diefstal
verlies van het verzekerde object door diefstal nadat
toegang tot het gebouw is verkregen door buitenbraak.
Als in de polis de dekking Materiële schade transport is
vermeld, dan geldt in aanvulling op artikel 5 dat de onder
A, B en C omschreven dekking tevens van toepassing is
tijdens transport en verblijf van de verzekerde objecten binnen het in de polis genoemde verzekeringsgebied. Tevens
is gedekt verlies van het verzekerde object door diefstal na
braak uit een kofferruimte van een vervoermiddel waarvan
de inhoud van buitenaf niet zichtbaar is. Indien een verzekerd object tussen 20.00 en 07.00 uur in een vervoermiddel achterblijft, dient dat vervoermiddel gestald te zijn in
een afgesloten en voor derden niet toegankelijke ruimte.
ARTIKEL 6.2
AANVULLEND VERZEKERD IS
Boven het verzekerde bedrag is/zijn gedekt:
1 De risico’s van transport en verblijf bij reparatie
Indien de reparatie plaatsvindt binnen de Benelux en
Duitsland zijn, in geval van een gedekte schade, de
risico’s van transport en verblijf verzekerd tot maximaal
€ 25.000,- per gebeurtenis, een en ander met uitsluiting
van het bewerkingsrisico.
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2 De bereddings- en opruimingskosten
Het verzekerde bedrag voor de bereddings- en opruimingskosten bedraagt voor elk afzonderlijk 50% van het
verzekerde bedrag per groep per risicoadres.
3 Schade aan overige zaken door brand
Tot een bedrag van € 25.000,- is schade door brand aan
roerende zaken die niet verzekerbaar zijn onder de in
artikel 4 genoemde groepen, gedekt voorzover de dekkingscomponent brand, blikseminslag, lucht- en ruimtevaartuigen, meteorieten en ontploffing (artikel 6.1.A.1) is
verzekerd. Verzekerde dient hierbij als eigenaar of huurder
een belang te hebben. Geen vergoeding wordt verleend
indien deze schade onder enige andere verzekering is gedekt of gedekt zou zijn geweest indien deze verzekering
niet zou hebben bestaan.
ARTIKEL 6.3
NIET VERZEKERD IS
Naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene voorwaarden is ook niet verzekerd:
1 		beschadiging van software die niet het directe gevolg is
van een beschadiging van de hardware;
2 		corrosie, erosie, slijtage en elke andere geleidelijke
achteruitgang opgetreden als natuurlijk gevolg van de
normale werking en het normale gebruik van het verzekerde object. Deze uitsluiting geldt voor dat onderdeel
van het verzekerde object dat rechtstreeks door één
van de hiervoor genoemde invloeden is getroffen, en is
niet van toepassing op de beschadiging die daarvan het
gevolg is;
3 		schade ten gevolge van voortdurend overbelasten van
of experimenteren met het verzekerde object, voorzover
dat object daarvoor niet gebouwd is;
4 		schade aan beweegbare (afdek)kappen, bekleding van
walsen, verwisselbare gereedschappen en werktuigen,
zoals slijpschijven, boren, messen, frezen en zeven,
tenzij deze schade het gevolg is van een gedekte schade
aan het verzekerde object;
5 		schade aan of verlies van vloeistoffen, gassen, chemicaliën, katalysatoren, filter- en contactmassa’s, koelmedia
en verbruiksartikelen;
6 		schade aan of verlies van fundamenten, bemetseling,
slangen, riemen, (transport)banden, lampen en audio- en
videokoppen;
7 		schade bestaande uit krassen en/of schrammen aan
lenzen, tenzij door dezelfde gebeurtenis ook een andere
gedekte schade is ontstaan;
8 		(smelt)zekeringen, breekpennen, breekassen en dergelijke beveiligingen;
9 		schade bestaande uit esthetische beschadigingen waardoor de goede technische werking van het object niet
wordt beïnvloed;

10		 waardevermindering;
11		schade veroorzaakt door overstroming, grondverzakking,
aardbeving, aardverschuiving, vulkanische uitbarsting en
		natuurrampen.
ARTIKEL 7
SCHADEVERGOEDING
De maatschappij vergoedt per gebeurtenis een schade op de
volgende basis:
1a in geval van een herstelbare schade worden de reparatiekosten vergoed die gemaakt dienen te worden om de
beschadiging op te heffen. In afwijking hiervan zal in geval
van een schade door eigen gebrek van een object ouder
dan vijf jaar, bij schade aan röntgen-, laser- en scanbuizen
en bij een storing een lineaire aftrek op de materiaalkosten worden toegepast, gebaseerd op de verstreken
levensduur ten opzichte van de verwachte levensduur
van het beschadigde (deel van het) object. Voor röntgen-, laser- en scanbuizen zal uitgegaan worden van een
verwachte levensduur van 5 jaar. De vergoeding bedraagt
maximaal hetgeen in geval van een totaal verlies, als
vermeld in artikel 7.2, moet worden betaald;
1b niet tot de reparatiekosten behoren de kosten:

onderhoudsformulier toegezonden waarin de maatschappij
ter vaststelling van de premie voor het volgende verzekeringsjaar een actuele opgave vraagt van de verzekerde
categorieën /het verzekerde bedrag. Indien het formulier niet
binnen de in het formulier vermelde termijn wordt ingezonden, vervalt de overdekking totdat opgave wordt gedaan.
ARTIKEL 9
ONDERVERZEKERING
Indien ten tijde van het ontdekken van de schade:
• op het risicoadres, blijkt dat rekening houdend met de
overdekking in artikel 8, het verzekerde bedrag van de
groep waartoe het beschadigde object behoort, lager is
dan de nieuwwaarde van alle tot de verzekerde groep
behorende objecten, zal de vergoeding van de schade, als
bedoeld in artikel 7.1, 7.2 en 7.3, en de kosten, als bedoeld
in artikel 6.2.2 plaatsvinden naar evenredigheid.
• buiten het risicoadres, blijkt dat het verzekerde bedrag voor
transport en verblijf lager is dan de totale nieuwwaarde van
alle verzekerde apparatuur die buiten het risicoadres gebruikt wordt, zal de vergoeding van de schade, als bedoeld
in artikel 7.1, 7.2 en 7.3, en de kosten, als bedoeld in artikel
6.2.2 plaatsvinden naar evenredigheid.

• van een voorlopige reparatie;
• van een verandering, een verbetering of van een onderzoek die met de opheffing van de beschadiging geen
verband houden;
2 in geval van diefstal of bij een totaal verlies van objecten
die niet ouder zijn dan drie jaar wordt de nieuwwaarde
vergoed. Voor objecten die ouder zijn dan drie jaar wordt
de dagwaarde vergoed. De dagwaarde zal nooit minder
bedragen dan 20% van de nieuwwaarde;
3 		de kostentoeslagen voor overwerk en/of expreszendingen, alsmede de overige kosten ter bespoediging van de
herstelling worden vergoed tot 50% van het schadebedrag zoals vastgesteld volgens artikel 7.1 of 7.2;
4 		op de vergoeding als bedoeld in artikel 7.1, 7.2 en
		7.3 komen de waarde van eventuele restanten en het in
de polis vermelde eigen risico in mindering;
5 		de kosten voor het vaststellen van de schade worden niet
vergoed, met uitzondering van de in de Algemene voorwaarden genoemde honoraria en kosten van de expert(s);
6 		uiterlijk zes weken na ontvangst van alle benodigde gegevens zal de maatschappij de schade vergoeden.
ARTIKEL 8
CATEGORIE WIJZIGING/OVERDEKKING
Indien in verband met nieuwe aanschaffingen binnen een
verzekeringsjaar de verzekerde categorie onvoldoende is,
wordt er dekking verleend tot het maximum van de naast
hogere categorie. Vanaf de hoogste categorie bedraagt deze
overdekking € 50.000,-. Eenmaal per jaar wordt een

RUBRIEK B DATASCHADEDEKKING
ARTIKEL 10
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
In deze dekking wordt verstaan onder:
ARTIKEL 10.1
GEVAARSOBJECTEN
De verzekerde objecten behorende tot rubriek A.
ARTIKEL 10.2
STANDAARD TOEPASSINGSPROGRAMMATUUR
Bij de detailhandel of andere softwareaanbieder standaard
verkrijgbare applicatie die zonder individuele aanpassingen
wordt geïnstalleerd op computerapparatuur. De programmatuur dient onder licentie verkregen te zijn.
ARTIKEL 10.3
SPECIFIEKE TOEPASSINGSPROGRAMMATUUR
Op computerapparatuur te installeren individueel ontwikkelde dan wel aangepaste applicatie waarvan de ontwikkeling
is afgesloten en waarvan door middel van testen is vastgesteld dat deze voldoet.
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ARTIKEL 10.4
BESTURINGSPROGRAMMATUUR

2 De back-up dient te worden opgeborgen in een datasafe
of in een steen/hard pand, anders dan het pand waar de
gevaarsobjecten zijn opgesteld.

Een programma dat bedoeld is tezamen met hardware een
goed werkend geheel te vormen.

ARTIKEL 12
OMVANG VAN DE DEKKING

ARTIKEL 10.5
SOFTWARE

ARTIKEL 12.1
VERZEKERD IS

De besturings- en toepassingsprogrammatuur.

INFORMATIE

Indien uit de polis blijkt dat de Dataschadedekking is
meeverzekerd, dekt deze verzekering de kosten om dataschade op te heffen. Deze schade dient rechtstreeks voort
te vloeien uit een onder rubriek A gedekte schade aan een
gevaarsobject.
Dataschade die voortvloeit uit een storing volgens artikel
6.1.B van rubriek A is niet gedekt. Deze kosten, die voor
de voortzetting van het bedrijf noodzakelijk worden geacht,
dienen te zijn gemaakt in overleg met de maatschappij.

Software en data.

ARTIKEL 12.2

ARTIKEL 10.6
DATA
Elk gegeven dat met de toepassingsprogrammatuur
ingevoerd of verwerkt is.
ARTIKEL 10.7

ARTIKEL 10.8
INFORMATIEDRAGER
Medium waarop door computerapparatuur informatie kan
worden vastgelegd, gemuteerd of verwerkt.
ARTIKEL 10.9
DATASCHADE
Verminking of verlies van data die is vastgelegd op informatiedragers.
ARTIKEL 10.10
PREMIER RISQUE BEDRAG
Het bedrag dat in geval van schade maximaal wordt vergoed
ongeacht de werkelijke waarde van het verzekerde belang.
ARTIKEL 10.11
VERZEKERD BEDRAG
Het premier risque bedrag dat gebruikt kan worden om
reconstructiewerkzaamheden uit te voeren.
ARTIKEL 11
AANVULLENDE VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERDE
1 De verzekerde dient ten minste eenmaal per week een
volledige back-up te maken van alle data en deze op
juistheid te controleren. De back-up procedure dient in
een meergeneratiesysteem te worden uitgevoerd.
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NIET VERZEKERD IS
Niet verzekerd is:
1 data die op het moment van ontstaan van de schade in
bewerking zijn door toepassings- of besturingsprogrammatuur;
2 data die niet rechtstreeks uit vastgelegde gegevens
gereconstrueerd kunnen worden;
3 derving van inkomsten.
ARTIKEL 13
SCHADEVERGOEDING
De maatschappij vergoedt per gebeurtenis een schade op
de volgende basis:
1 per gebeurtenis wordt, over een termijn van maximaal
dertien achtereenvolgende weken na het ontdekken van
de volgens rubriek A gedekte schade, ten hoogste uitgekeerd het verzekerde premier risque bedrag;
2 per verzekeringsjaar vergoedt de maatschappij ten hoogste eenmaal het verzekerde bedrag;
3 op de vergoeding als bedoeld in sub 1 wordt het in de
polis vermelde eigen risico in mindering gebracht;
4 de kosten voor het vaststellen van de schade worden
niet vergoed, met uitzondering van de in de Algemene
voorwaarden genoemde honoraria en kosten van de
expert(s);
5 uiterlijk zes weken na ontvangst van alle benodigde
gegevens zal de maatschappij de schade vergoeden.

RUBRIEK C BEDRIJFSSCHADEDEKKING
ARTIKEL 14
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

ARTIKEL 14.8
VARIABELE KOSTEN
De kosten die direct afhankelijk zijn van het niveau van de
bedrijfsactiviteiten en daarmee toe- of afnemen.

In deze dekking wordt verstaan onder:
ARTIKEL 14.9
ARTIKEL 14.1

VASTE KOSTEN

BEDRIJFSSCHADE
De vermindering van de brutowinst.

De kosten die niet direct afhankelijk zijn van het niveau van
de bedrijfsactiviteiten.

ARTIKEL 14.2

ARTIKEL 15

BRUTOWINST

OMVANG VAN DE DEKKING

De vaste kosten vermeerderd met de nettowinst respectievelijk verminderd met het nettoverlies. Dit is gelijk aan
de opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten verminderd met de
variabele kosten.

ARTIKEL 15.1
VERZEKERD IS

De kosten die worden gemaakt om bedrijfsschade te voorkomen dan wel te beperken.

Indien uit de polis blijkt dat de Bedrijfsschadedekking is meeverzekerd, dekt deze verzekering gedurende de schadevergoedingstermijn de bedrijfsschade die rechtstreeks voortvloeit uit
een onder rubriek A gedekte schade. Bedrijfsschade die voortvloeit uit een storing volgens artikel 6.1.B van rubriek A, of uit
schade aan computers of aan zaken die niet onder groepen 1
t/m 4 van rubriek A zijn verzekerd, is hierin niet begrepen.

ARTIKEL 14.4

ARTIKEL 15.2

GEVAARSOBJECTEN

AANVULLEND VERZEKERD IS

De verzekerde objecten van rubriek A.

In geval van een gedekte bedrijfsschade zijn tot het bedrag
van de vermindering van de bedrijfsschade de extra kosten gedekt. De extra kosten die in overeenstemming met
de maatschappij zijn gemaakt, worden zonodig boven het
verzekerd bedrag vergoed, ook indien hiermee de beoogde
vermindering van de bedrijfsschade niet wordt bereikt.

ARTIKEL 14.3
EXTRA KOSTEN

ARTIKEL 14.5
VERZEKERD BEDRAG
De brutowinst over de komende 52 weken, die naar verwachting met de verzekerde objecten wordt gerealiseerd.
ARTIKEL 14.6
REFERENTIEPERIODE
De met de schadevergoedingstermijn vergelijkbare periode
gelegen in de 52 weken die onmiddellijk voorafgaan aan de
onderbreking van het bedrijfsproces.
ARTIKEL 14.7
SCHADEVERGOEDINGSTERMIJN
De aaneengesloten periode waarover schadevergoeding
plaatsvindt. De periode vangt aan onmiddellijk na de onderbreking van het bedrijfsproces en eindigt op het moment
waarop de bedrijfsactiviteiten niet meer worden beïnvloed
en zal nooit langer duren dan 52 weken.

ARTIKEL 15.3
NIET VERZEKERD IS
Niet verzekerd is:
1 verlies direct of indirect veroorzaakt door beschadigdheid
(waaronder begrepen bederf, achteruitgang in kwaliteit en
waarde) van goederen of materiaal, waaronder grondstoffen, halffabrikaten en gereed product, hetzij opgeslagen,
hetzij in behandeling;
2 boete of schadevergoeding aan derden, contractueel of uit
anderen hoofde verschuldigd;
3 afschrijving op dubieuze debiteuren of op het getroffen
gevaarsobject;
4 herstelkosten van het getroffen gevaarsobject;
5 bedrijfsschade die ook zou zijn ontstaan als de beschadiging of het verlies van een gevaarsobject niet zou hebben
plaatsgevonden.
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ARTIKEL 16

ARTIKEL 17

SCHADEVERGOEDING

OVERDEKKING EN ONDERVERZEKERING

De maatschappij vergoedt per gebeurtenis de geleden
bedrijfsschade op de volgende basis:
1 volgens de regeling waarbij de geleden bedrijfsschade
gelijk is aan het verschil van de brutowinst gedurende de
referentieperiode en de gerealiseerde brutowinst gedurende de schadevergoedingstermijn. Met de bijzondere
omstandigheden, als genoemd in artikel 19, zal rekening
worden gehouden;
2 indien het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf van verzekerde na het optreden van een schade voorgoed wordt
gestaakt of geliquideerd, wordt het verzekerde belang
geacht niet meer aanwezig te zijn. In dat geval blijven de
eventueel met betrekking tot deze schade ontstane aanspraken van verzekerde onder deze polis onverminderd
van kracht, met dien verstande dat de schadevergoedingstermijn beperkt zal zijn tot tien achtereenvolgende
weken.
Deze verzekering vervalt zonder dat enige restitutie van
reeds betaalde of kwijtschelding van nog niet betaalde
premie zal plaatsvinden;
3 op de vergoeding als bedoeld in artikel 16.1 wordt het in
de polis vermelde eigen risico in mindering gebracht;
4 de kosten voor het vaststellen van de schade worden
niet vergoed, met uitzondering van de in de Algemene
voorwaarden genoemde honoraria en kosten van de
expert(s);
5 uiterlijk 6 weken na ontvangst van alle benodigde gegevens zal de maatschappij de schade vergoeden.

1 De brutowinst is gedurende het lopende verzekeringsjaar
verzekerd tot maximaal 130% van het verzekerde bedrag.
2 Indien ten tijde van de onderbreking van het bedrijfsproces
de verzekerde brutowinst lager blijkt te zijn dan de brutowinst over 52 weken voorafgaand aan de onderbreking, zal
vergoeding van de bedrijfsschade, als bedoeld in artikel 16,
en de vergoeding van de extra kosten, als bedoeld in artikel
15.2, plaatsvinden naar evenredigheid. Een en ander met
inachtneming van het bepaalde in artikel 19.
ARTIKEL 18
AANPASSING VERZEKERD BEDRAG
Eenmaal per jaar wordt een onderhoudsformulier toegezonden waarin de maatschappij ter vaststelling van de premie
voor het volgende verzekeringsjaar een actuele opgave
vraagt van de verzekerde categorieën /het verzekerde
bedrag. Indien het formulier niet binnen de in het formulier
vermelde termijn wordt ingezonden, vervalt de overdekking
totdat opgave wordt gedaan.
ARTIKEL 19
BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
Met bijzondere omstandigheden die de brutowinst (zouden)
hebben beïnvloed over de referentieperiode en/of over de
schadevergoedingstermijn, indien de schade niet had plaatsgevonden, zal rekening worden gehouden.

Disclaimer

Chabot Assuradeuren B.V. is gevestigd te 's-Hertogenbosch, KvK 's-Hertogenbosch nr.
32027953. Chabot Assuradeuren B.V. staat als financieel dienstverlener en
gevolmachtigde in het kader van de Wet op het financieel toezicht geregistreerd bij de
Autoriteit Financiële Markten, nr. 12016991. Voor meer informatie over Chabot
Assuradeuren B.V. en haar dienstverlening kunt u terecht op onze website:
chabotassuradeuren.nl en bij uw verzekeringsadviseur.

Alle rechten zijn voorbehouden.

