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Kantoren cover 

 

Maatwerk voor kantoren 

Voor het verzekeren van kantoorpanden onder € 10 miljoen kan je al bij ons terecht. Grote kantoorpanden 

verzekeren vanaf € 10 miljoen is mogelijk in dit coverproduct op basis van allrisk tegen een scherpe premie. 

 

Dekking 

 Gebouw 

 Inventaris 

 Computer/elektronica  

 Reconstructiekostendekking 

 Bedrijfsschade 

 Glas tot € 50.000 per gebeurtenis en per jaar 

 Huurderving 

 

Voordelen 

 In tegenstelling tot de in de verzekeringsmarkt gebruikelijke voorwaarden op uitgebreide condities,  
biedt Mutsaerts dekking op basis van allrisk voorwaarden. Dit houdt in dat vrijwel alle van buiten 
komende onheilen verzekerd zijn. 

 

 Dekking voor extra kosten die gemaakt worden om na een schade de dienstverlening zo goed 
mogelijk door te laten gaan, ongeacht of deze kosten de bedrijfsschade beperken. Deze extra kosten 
dekking bedraagt 10% van het verzekerd bedrag voor bedrijfsschade, met een maximum van  
€ 250.000. De schadevergoedingstermijn is 104 weken. 

 

 Dekking voor huurderving tot 10% van de herbouwwaarde van het beschadigde gebouw waarvan 
verzekerde de eigenaar is. 

 

 Kosten ter vervanging van sloten, als gevolg van diefstal van sleutels, zijn tot € 2.500 verzekerd. 
 

 Dekking voor computerbreuk en machinebreuk aan gebouw gebonden installaties tot € 50.000 per 
gebeurtenis en per jaar. Denk hierbij aan materiële schade door eigen gebrek aan liftinstallaties, 
airconditioninginstallaties, telefooncentrales, slagbomen, etc. 

 

 Bedrijfsschade als gevolg van machinebreuk aan gebouw gebonden installaties en computers is ook 
meeverzekerd. 

 

 De bedrijfsschade uitkering wordt berekend op basis van de omzet in plaats van de brutowinst. 
 

 Mobiele communicatieapparatuur, zoals laptops, is ook tijdens vervoer buiten gebouwen 
meeverzekerd tot € 1.500 per gebeurtenis en € 3.000 per jaar. Buiten gebouwen is blote diefstal 
meeverzekerd. 

 

 Kunst, zoals in het kantoor aanwezige schilderijen of beelden, is op premier risque basis tot € 25.000 
meeverzekerd op zeer uitgebreide condities. Bijkomend voordeel hiervan is dat er tot € 25.000 geen 
sprake kan zijn van onderverzekering. 

 

 Schade aan vervoermiddelen van bezoekers op het parkeerterrein van het kantoor is tot € 25.000 
secundair meeverzekerd, behoudens schade door aanrijding. 

 
Voorwaarden 

 Beursvoorwaarden (NBZB 2006) met allrisk clausule 

 Zachte clausules 
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Premie indicatie 

 0,762‰ – 1,27‰ 

 Minimumpremie per polis € 500 

 Jaarlijkse vaste toeslag voor makelaarskosten (Hoogte afhankelijk omvang risico) 

 Aanvullende premie voor Computerapparatuur en mobiele communicatieapparatuur (waardes 

opgeven) 

 Toeslag houten verdiepingsvloeren +10% 

 Toeslag zonnepanelen +15% 

 
Eigen risico 
keuze € 250,  € 500,  € 1.000 of € 2.500 
 
Provisie 
12,5% provisie over de premie exclusief kosten en assurantiebelasting  

 
Optionele dekkingen bij apc holland (apart pakket) 

 AVB (0,55‰ over de omzet) 

 Gelddekking (25‰ over de verzekerde som) 

 MSV (Minimumpremie € 138) 

 20% provisie over de premie exclusief kosten en assurantiebelasting 

 

Een offerte in 3 stappen: 

1. Lees de productinformatie goed door 
2. Vul de formulieren in 
3. Stuur de huidige polis, het inspectierapport en het aanvraagformulier op naar info@apcholland.nl 

  

 

https://www.apcholland.nl/producten/exclusieve-coverproducten-beurs.html
mailto:info@apcholland.nl

