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De verzekeringsovereenkomst 

In ruil voor betaling van de premie, die is weergegeven op de polis, gaan wij akkoord u te verzekeren, met inachtneming van het bepaalde 
in deze polisvoorwaarden en de polis, tegen verlies van of schade aan uw verzekerde zaken, gedurende de aangegeven periode op de 
polis waarvoor u premie heeft betaald, of bent overeengekomen te betalen. 

Bij de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst hebben wij ons gebaseerd op de informatie en de verklaringen die u, of uw 
adviseur namens u, heeft verstrekt via het (online)aanvraagformulier. 

De verzekeringsovereenkomst geeft geen rechten aan iemand anders. Niemand anders dan u heeft het recht om aanspraak te maken 
op enig deel van de verzekeringsovereenkomst. Wij mogen (een deel van) het contract opzeggen of wijzigen, binnen de daarvoor gestelde 
termijnen en voorwaarden, zonder iemands toestemming of uitleg. 

De volmachtovereenkomst (waarvan het contractnummer wordt getoond op de polis) geeft Heparo B.V. h.o.d.n. apc holland 
toestemming dit document namens ons te ondertekenen en af te geven. 

Tenzij wij anders zijn overeengekomen met u is het Nederlands recht van toepassing op deze verzekeringsovereenkomst. 

AVG Persoonsgegevens 
De gegevens die u aan onze agent verstrekt zullen behandeld worden conform de apc holland AVG richtlijnen. Op de website 
www.apcholland.nl treft u hier meer informatie over aan.  

Klachtenprocedure  
Voor de klachtenprocedure verwijzen wij u naar uw polis. 

http://www.apcholland.nl/
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Definities 

De volgende vetgedrukte woorden of zinnen hebben de volgende betekenis als ze in dit document, polisblad en aanhangsels 
voorkomen (tenzij anders vermeld): 

Aanhangsel 
Een toevoeging of omschrijving die de dekking in de polis of voorwaarden verandert of aanvult. 

Adviseur 
De tussenpersoon/intermediair die een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend met onze agent en die de huidige 
vertegenwoordiger van u is.  

Bedrijfsactiviteiten 
De (bedrijfs)activiteiten van de onderneming(en) zoals genoemd op de polis onder hoedanigheid. 

Eigen risico 
Het bedrag waarvoor u financieel verantwoordelijk bent als het eerste deel van elke schadeclaim, zoals aangegeven op de polis. 

Gebouw(en) 
De op de polis omschreven onroerende zaak inclusief bijgebouwen op dezelfde locatie en alles wat daar volgens 
verkeersopvattingen deel van uitmaakt. De constructie van de gebouwen en bijgebouwen zijn van baksteen, natuursteen of beton 
en met een dak van leisteen, tegels, beton, metaal, asbest, asfalt, mastiek of platen van onbrandbaar materiaal (tenzij anders 
overeengekomen met ons en vermeld in de verzekeringsovereenkomst).  

Gebeurtenis  
Een oorzaak of gebeurtenis waardoor schade ontstaat. Deze verzekeringsovereenkomst biedt alleen dekking als de schade het 
gevolg is van een plotselinge gebeurtenis. 

Geld 
Bankbiljetten, munten, cheques, postwissels, geldtransfers, gekruiste cheques, huidig bruikbare postzegels, stempels sparen en 
certificaten, spaarzegels, cadeaubonnen, tegoedbonnen, creditcardmaatschappij verkoopvouchers, reis cheques, creditcard 
vouchers, reizigerstickets, BTW aankoopbewijzen, inhoud van frankeermachines, winst van speelautomaten voor zover zij niet op 
andere wijze zijn verzekerd. 

Gevolgschade 
Schade welke het directe gevolg is van een schade aan verzekerde zaken die door u worden gebruikt op de verzekerde locatie. 

Glas 
Al het (buiten) glas dienende tot lichtdoorlating van buitenaf. 

Goederen 
Grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten, goederen in bewerking en emballage. 

Leeg of Leegstaand 
Dit betekent geheel leegstaand, deels leegstaand of (deels) niet in gebruik. Leegstaand betekent ook aanbouw, verbouwing, 
vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen die langer dan 3 maanden in beslag (zullen) nemen 
waarbij de bedrijfsactiviteiten (tijdelijk) niet worden gecontinueerd of een (deel van) het gebouw (tijdelijk) onbewoonbaar of buiten 
gebruik is. De aanwezigheid van werklui, aannemers, makelaars, medebewoners met eigen opgang of kamer, anti-kraak bewoning, 
buurtpreventie of anderszins tijdelijke aanwezigheid wordt nog steeds gezien als leegstaand.  

Letsel  
Lichamelijk letsel, overlijden, ziekte, aandoening, of zenuwinzinking. 

Lichamelijk letsel  
Lichamelijk letsel en overlijden, maar met uitzondering van lichamelijk ongemak, ziekte of medische aandoening of letsel als 
gevolg van een geleidelijke  
oorzaak. 

Nederland 
Het deel van het Koninkrijk der Nederlanden dat gelegen is in Europa, waarvan dus uitgesloten is Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint 
Eustatius en Sint Maarten. 

Offshore 
Vanaf het moment van inscheping op een vervoermiddel op de plaats van het definitieve vertrek van land naar een ‘offshore-rig’ of 
een offshore-platform, tot op het moment van de ontscheping van een transport op het land bij terugkeer van een ‘offshore-rig’ of een 
offshore-platform. 

Onze agent  
Heparo B.V. h.o.d.n. apc holland

Particuliere inboedel 
 huishoudelijke goederen, meubilair, vloerbedekking, gordijnen en meubilair in de gebouwen die alle deel uitmaken van u of

waarvoor u wettelijk verantwoordelijk bent. Particuliere inboedel omvat niet het volgende:
 eigendommen welke specifiek verzekerd zijn door andere verzekeringen; alle levende wezens; motorvoertuigen, elektrisch,

mechanisch of elektrische voertuigen, caravans, aanhangwagens, vaartuigen, vliegtuigen en huurdersbelangen;
 geld, krediet, betaalkaarten, obligaties, documenten en manuscripten;
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 alle inhoud gebruikt of in bezit voor; zakelijk gebruik, beroep of commerciële doeleinden; 
 een deel van de gebouwen; 
 fietsen, 
 sierraden, horloges, kunstwerken, foto- en filmapparatuur (inclusief videocamera’s), verrekijkers en telescopen.  
 
Plotseling(e) 
Een oorzaak of gebeurtenis die wordt beschouwd als plotseling, onvoorspelbaar en toevallig. 
 
Polis 
Het polisblad en eventuele clausules en/of aanhangsels.  
 
Polisjaar 
Een periode van 12 maanden ingaande op de ingangsdatum en elke verlenging voor dezelfde periode. Als de periode waarover 
premie betaald dient te worden en/of dekking geboden wordt, korter is dan 12 maanden zal die periode gezien worden als een 
polisjaar. 
 
Producten 
1) producten inclusief behuizing, verpakkingsmateriaal en/of instructies zowel verkocht als geleverd. 
2) uitgevoerde werkzaamheden of diensten inclusief door u of namens u gebruikte goederen of materialen ten behoeve van uw 

onderneming. 
 
Samenzwering 
Alle omstandigheden waarin twee of meer werknemers zich verenigen, samen betrokken zijn of elkaar materieel bijstaan bij het 
plegen van diefstal. 
 
Schade 
Schade aan of verlies van de verzekerde zaken door een plotselinge en van buitenkomende oorzaak of gebeurtenis die wordt 
beschouwd als onvoorspelbaar en toevallig. 
 
Sleutelhouder  
U of een persoon of bedrijf met toestemming van u, die te allen tijde beschikbaar is foutmeldingen en alarmsignalen van het 
inbraakalarmsysteem op te volgen en toegang heeft tot de verzekerde locatie. 
 
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 aantal malen dat het eigen risico van toepassing is, de periode vanaf het 
moment dat de windsnelheid voor het eerst 14 meter per seconde is tot het begin van een periode van ten minste 24 
achtereenvolgende uren waarbinnen de windsnelheid 10 meter per seconde of minder is geweest, als één evenement beschouwd. 
 
Territoriale grenzen 
1) Voor alle dekkingen en met uitzondering van ‘goederen in transport’ betekent dit: 

a) overal in Nederland met uitzondering van offshore 
b) elders in de wereld met uitzondering van offshore, in verband met tijdelijke bezoeken in het kader van de onderneming door 

een persoon woonachtig in een van de gebieden zoals beschreven in a) hierboven 
c) elders in de wereld met betrekking tot een door u verkocht of geleverd product 

2) In het kader van Goederen in transport betekent dit dat overal (met inbegrip van vervoer over zee), in of tussen Groot-Brittannië, 
Noord-Ierland, de Kanaaleilanden, het eiland Man en Ierland. 

 
Tijdelijke volledige invaliditeit  
Arbeidsongeschiktheid die u volledig uitsluit van het uitoefenen van elk beroep en parttime werk of anderszins. 
 
U, uw,  
a)   De natuurlijke perso(o)n(en), rechtsperso(o)n(en) of onderneming(en) zoals genoemd op de polis. 
b) De verzekerde en/of verzekeringnemer in zijn hoedanigheid als omschreven in de polis. 
c) Andere in de polis als verzekerde(n) opgenomen natuurlijke of rechtspersonen in de hoedanigheid als omschreven in de polis. 
 
Verlies van ledematen 
Volledig verlies van ledematen door fysieke scheiding of permanent verlies van het gebruik van alles tot of boven de pols of enkel 
van een of meer ledematen. 
 
Verlies van zicht  
Volledig en onherstelbaar verlies van het gezichtsvermogen aan een of beide ogen. 
 
Verzekeringsperiode 
De duur van de dekking op deze verzekering (zoals aangegeven op de polis) 
 
Verzekeringsovereenkomst 
Het aanvraagformulier, de voorwaarden, de polis, het taxatierapport, het inspectierapport en eventuele clausules of aanhangsels.  
 
Wekelijkse som  
Het te betalen bedrag per week voor een maximum van 104 weken in verband met tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid. 
 
Werknemer 
a) ieder persoon onder contract, in opleiding of stage bij u, 
b) ieder persoon die wordt ingehuurd of geleend door u, 
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c) ieder persoon die werkervaring bij u opdoet dan wel een opleiding bij u volgt, 
d) elke koppelbaas of persoon door hem voorzien, 
e) ieder persoon die arbeid verricht als en voor een onderaannemer, 
f) alle zelfstandigen die arbeid verrichten onder uw controle of toezicht, 
g) ieder persoon die werkzaamheden verricht op vrijwillige basis, tijdens werkzaamheden bij  u en in verband met uw 

bedrijfsactiviteiten. 
 
Werkzaamheden bij derden 
Handmatige werkzaamheden met uitzondering van administratieve handelingen of afhalings- of leveringswerkzaamheden in het 
kader van de bedrijfsactiviteiten uitgevoerd bij derden. 
 
Wij, we, ons, onze  
De verzekeraar(s) zoals genoemd in uw polis. 
 
Zaken  
Zaken die u toebehoren of waarvoor u verantwoordelijk bent met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten weergegeven op de polis, 
met uitzondering van de goederen die uitdrukkelijk uitgesloten worden in ‘goederen in transport.  
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Inhoud  

 
Wat wel gedekt is 

 
Wat niet gedekt is 

Wij vergoeden verlies van of schade aan de verzekerde zaken 
veroorzaakt tijdens de verzekeringsperiode.  

 Vermogensschade, van welke aard dan ook. 
  

 Schade veroorzaakt door eigen gebrek, kortsluiting, te hoge 
druk of oververhitting. Mocht deze schade leiden tot 
beschadiging van een ander deel van de gebouw gebonden 
machine of andere verzekerde zaken, is een dergelijke 
gevolgschade niet uitgesloten. 

 
 Verlies of schade veroorzaakt door verontreiniging of 

besmetting met uitzondering van vernietiging of schade aan 
de verzekerde zaken als gevolg van: 
- verontreiniging of besmetting die het gevolg is van een 

van de Verzekerde gevaren. 
 

- van de Verzekerde gevaren welke het gevolg is van 
verontreiniging of besmetting. 

Verzekerde zaken  
 
U kunt op uw polis zien welke zaken zijn verzekerd  

 

A.  Inventaris 
 Inventaris met betrekking tot de bedrijfsactiviteit en 

aanwezig op de verzekerde locatie. 
 Computers en elektronische (kantoor)apparatuur,  

waarvoor u verantwoordelijk bent. 
 Machines, installaties en alle andere zaken waarvoor u 

verantwoordelijk bent, met uitzondering van de 
handelsvoorraad, grondstoffen, halffabricaten en 
verpakkingen welke in het bijzonder zijn verzekerd onder 
punt B. 

 
B.  Goederen 

 Goederen met betrekking tot de bedrijfsactiviteit en 
aanwezig op de verzekerde locatie. 

 Goederen van derden, voor zover de verzekerde som 
goederen hier ruimte voor biedt, voor maximaal  
€ 25.000 of een hoger bedrag specifiek aangetekend op 
uw polis.  

 Geld, juwelen, edelstenen, edele metalen, edelmetaal, bont, 
curiosa, kunstwerken of zeldzame boeken.  

 
 Motorvoertuigen voorzien van een kenteken, 

aanhangwagens, caravans en vaartuigen zijn alleen 
meeverzekerd indien dit op het polisblad is vermeld. 

 
 Levende have, gewassen of bomen. 
 
 Particuliere inboedel, tenzij anders overeengekomen en 

omschreven op uw polis. 
 
 Alle aangebrachte verbeteringen aan het gebouw op de 

verzekerde locatie die u toebehoren of waarvoor u 
verantwoordelijk bent. 

Verzekerde gevaren   

1 Brand (inclusief ondergronds vuur), blikseminslag of 
inductie. 

 Schade veroorzaakt door: 
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien 
 
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren door 

de gevolgen van over-voltage of inductie tenzij de 
omliggende omgeving waarin de verzekerde locatie zich 
bevindt sporen van blikseminslag waar te nemen zijn.  

 
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en 

ketels. 

2 Ontploffing onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps 
verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, met 
inachtneming van het volgende: 

 
 Explosie van boilers, cv-ketels of gas gebruikt voor 

huishoudelijke doeleinden. 
 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 de druk binnen en buiten het vat 
plotseling aan elkaar gelijk zijn geworden. Hoe de 
gassen of dampen ontstaan zijn respectievelijk of die al 
dan niet voor de ontploffing aanwezig waren, is niet 
relevant. 

 Buiten een vat moet die krachtsuiting het onmiddellijke 
gevolg zijn van een scheikundige reactie. 

 Schade door implosie. 
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Inhoud  

 
Wat wel gedekt is 

 
Wat niet gedekt is 

3 Storm  Schade aan roerende zaken buiten het gebouw. 

4 Water, stoom, neerslag, blusmiddel 
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. 

 
Regen, hagel, sneeuw of smeltwater onvoorzien het 
gebouw binnengekomen. 

 Schade: 
- ten aanzien van een gebouw dat leeg staat. 
 
- veroorzaakt door nat of droog rot, roest, corrosie of 

andere slijtage of geleidelijke verslechtering. 
 
- veroorzaakt door reparatie, aanpassingen of uitbreiding 

van een sprinklerinstallatie. 
 
- Regen, hagel, sneeuw of smeltwater binnengekomen 

door openstaande ramen, deuren of luiken. 
 
- door vochtdoorlating van muren, constructiefouten of 

slecht onderhoud van het gebouw. 
 
- aan goederen en voorraad welke zich in kelders 

bevinden en niet minimaal 15 cm van de vloer zijn 
opgeslagen in rekken, stellages, e.d. 

5a Vandalisme  Ten aanzien van schade: 
- zonder dat de dader het gebouw wederrechtelijk is 

binnengedrongen  
 
- aan een gebouw dat leeg staat. 

5b  Werkstaking 
Het door een aantal werknemers in een onderneming, 
gemeenschappelijk niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van 
het legitiem opgedragen werk. 

 Schade als het gebouw leeg staat. 

5c  Relletjes of opstootjes  
Incidentele collectieve geweldsmanifestaties. 

 Schade als het gebouw leeg staat. 

6 Vallende objecten 
Schade aan zaken door een vallend vliegtuig of andere 
vliegende objecten of door hen verloren goederen, of door 
aanvaring/ aanrijding door elk ander vaartuig, trein, dier, 
vallende tak, antenne, mast of schotelantenne. 

 

7 Diefstal of een poging tot diefstal waarbij toegang tot of 
verlating van het gebouw heeft plaatsgevonden middels 
geweld of braak. 

 Verlies of schade: 
- ten aanzien van een gebouw dat leeg staat; 
 
- aan een gebouw of deel van een gebouw dat niet 

vergrendeld kan worden. 
 
- ten aanzien van schade zonder sporen van geweld of 

braak. 

8 Lekkage van olie uit een vaste verwarmingsinstallatie.  

9 Van buiten komende onheilen 
Elk ander plotseling verlies van of schade aan de 
verzekerde zaken die optreedt op de verzekerde locatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schade veroorzaakt door of als gevolg van: 
 iedere natuurlijk of door de mens veroorzaakt gebrek of 

defect, geleidelijke verslechtering, slijtage, scheuren, vorst, 
verandering in de grondwaterstand, eigen fouten of 
gebreken in ontwerpen of materialen, de inwerking van licht 
of atmosferische omstandigheden.  

 
 onjuist of defect vakmanschap, operationele fouten of 

nalatigheid door u of één van uw werknemers. 
 

Bovenstaand sluit de gevolgschade niet uit, tenzij deze het 
gevolg is van een anderszins uitgesloten oorzaak. 

 
Schade veroorzaakt door of als gevolg van: 
 corrosie, roest, nat of droog rot, krimp, verdamping, verlies 

van gewicht, vocht,  vochtdoorlating van muren en vloeren, 
schimmel, droogte, bederf, krassen, deuken of veroudering, 
motten, ongedierte en insecten.  
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Inhoud  

 
Wat wel gedekt is 

 
Wat niet gedekt is 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 verandering in temperatuur, kleur, smaak, textuur of 

afwerking 
 
 diefstal of poging tot diefstal 
 
 uw ontrouw of oneerlijkheid of die van een werknemer of 

andere personen aan wie de verzekerde zaken zijn of waren 
toevertrouwd.  

 
 schade die bestaat uit lekkage, falen van laswerk, scheuren, 

breken, instorting of oververhitting van verwarmingsketels, 
warmtewisselaar, superheaters, drukvaten of een reeks van 
stoom- en waterleidingen in verband daarmee. 

 
 eigen gebrek en de gevolgschade aan de machine zelf 

door het eigen gebrek.  
 
 Maar dit sluit niet uit: 

1) een hierboven omschreven schade, welke niet elders is 
uitgesloten, die zelf het gevolg is van een van de 
Verzekerde gevaren.  

 
2) gevolgschade welke het gevolg is van een niet elders 

uitgesloten oorzaak. 
 

Schade veroorzaakt door of als gevolg van: 
 bodemverzakking, bodemverrijzing of aardverschuiving, 

tenzij ten gevolge van brand, ontploffing, aardbeving of het 
ontsnappen van water uit een tank, apparaat of leiding;  

 
 de verzakking of beweging van geconfectioneerde grond of 

het bouwen/plaatsen van nieuwe bouwwerken.  
 
 kust- of riviererosie. 
 
 Schade 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. Schade door wind, hagel, ijzel, 
sneeuw, overstromingen of stof aan inventaris en 
goederen welke zich niet in het gebouw bevinden. 

 
 Schade (anders dan door brand of explosie) tijdens het 

productieproces, verpakking, behandeling, testen, 
inbedrijfstelling, onderhoud of reparatie. 

 
 Schade als gevolg van het falen van de toevoer van water, 

gas, elektriciteit, brandstof of telecommunicatie door een 
opzettelijke daad van een leveringsbedrijf die dergelijke 
levering tegenhoudt. 

 
 Schade uitdrukkelijk uitgesloten in verzekerde risico's 1-9;  
 
 Schade uitdrukkelijk uitgesloten in de algemene 

uitsluitingen. 
 
 het wissen of onbruikbaar worden van informatie op 

computer systemen of andere soortgelijke dragers 
 
 ieder proces van schoonmaken, verven, bewerken, 

herstellen, aanpassen of repareren. 
 
 Schade door eigen fouten of ernstige nalatigheid. 
 
 Schade aan glas (anders dan vast glas), chinees porselein, 

aardewerk of andere soortgelijke fragile of breekbare 
objecten.  

 
 Schade aan computers of andere data-verwerkers.  
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Wat wel gedekt is 

 
Wat niet gedekt is 

Andere schade veroorzaakt door een van de Verzekerde 
gevaren zolang het elders niet is uitgesloten. 
 
 Schade door regen, smeltwater, hagel of sneeuw 

onvoorzien het gebouw binnengekomen door openstaande 
ramen, deuren of luiken. 

 
 De reparatiekosten van daken, dakgoten en 

regenwaterafvoerpijpen. 
 

 Schade als het gebouw leeg staat. 
 

 Aan roerende zaken buiten het gebouw 
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Extra dekkingen    

Extra dekkingen welke standaard zijn meeverzekerd 
 
Wat wel gedekt is 

 
 
Wat niet gedekt is 

1 Diefstal van sleutels 
Wij betalen de redelijke kosten noodzakelijk voor het 
vervangen van sloten van toegangsdeuren tot het 
verzekerde gebouw na het verlies van sleutels als gevolg 
van: 
 Diefstal van het terrein of het geregistreerd kantoor of uit 

het huis van, 
 Diefstal als gevolg van een overval, terwijl de sleutels in 

de persoonlijke bewaring waren van,  
u of een manager, directeur, vennoot of medewerker 
bevoegd om deze sleutels bij zich te houden.  
 
De maximale uitkering in de verzekeringsperiode is € 1.000 
of een hogere limiet weergegeven op de polis. 

 

2 Letsel bij overval  
Als u of een werknemer binnen de leeftijdsgrenzen 16 tot 
70 jaar lichamelijk letsel oploopt als direct gevolg van een 
overval of een poging tot overval gedurende de 
bedrijfsactiviteiten, zullen wij u een vergoeding betalen 
aan de hand van de volgende tabel, of eventuele hogere 
limieten weergegeven op de polis: 

 
 Vergoedingstabel 

1. Overlijden * € 10,000 
2. Verlies van een ledemaat * € 10,000 
3. Verlies van zicht * € 10,000 
4. Voor een periode van maximaal twee jaar van 
totale invaliditeit waardoor het gebruikelijke 
beroep niet kan worden uitgeoefend. 

€ 100 per 
week 

* binnen twee jaar na het oplopen van het lichamelijk letsel 
 
 Schade aan gelddragers, kleding en persoonlijke bezittingen 

die toebehoren aan u of een werknemer met een maximum 
van € 500 per persoon. 

 Vergoeding wordt niet uitgekeerd voor meer dan één item in 
de vergoedingstabel, indien hetzelfde evenement hiervan de 
oorzaak is. 

 
 Vergoedingen wordt niet uitgekeerd indien het lichamelijk 

letsel voortvloeit uit bestaande lichamelijk problemen of 
handicappen, de algehele gezondheidstoestand van 
personen die recht hebben op vergoedingen of het gevolg 
zijn van zwangerschap of bevalling 

3 Tentoonstellingen 
Verlies van of schade aan verzekerde zaken op een 
tentoonstelling binnen Nederland, welke niet langer duurt 
dan 15 dagen. 
 
De maximale uitkering in de verzekeringsperiode is  
€ 10.000 of een hogere limiet weergegeven op de polis. 

 Verlies of schade door diefstal of poging tot diefstal, zonder 
braakschade aan het gebouw. 

4 Cateringwerkzaamheden 
Verlies van of schade aan verzekerde zaken veroorzaakt 
door een van de Verzekerde gevaren in een gebouw waar 
u de catering verzorgt. 
 
De maximale uitkering in de verzekeringsperiode is € 2.000 
of een hogere limiet weergegeven op de polis. 

 

5 Tijdelijke inhoud elders 
Het tijdelijk elders onderbrengen van verzekerde zaken ten 
behoeve van opslag, reiniging, renovatie, reparatie of 
dergelijke doeleinden, binnen een gebouw. 
 
De maximale vergoeding op grond van deze dekking zal 
nooit meer bedragen dan 10% van de verzekerde som van 
de betreffende rubriek met een maximum van € 25.000. 

 
Alle condities van de verzekeringsovereenkomst blijven 
van toepassing behalve voor zover deze conflicteren met het 
hierboven genoemde. De beveiliging van het gebouw dient 
minimaal te voldoen aan klasse 1 van het VRKI. (zie: 
https://hetccv.nl/) 

 Eigendommen voor zover elders verzekerd. 
 
 Opslag binnen (bij)gebouwen waarvan de constructie 

anders is dan van baksteen, natuursteen, beton of metaal 
en met een dak van leisteen, tegels, beton, metaal, asbest, 
asfalt, mastiek of platen van onbrandbaar materiaal (tenzij 
anders overeengekomen met ons en vermeld in de polis). 
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Extra dekkingen    

Extra dekkingen welke standaard zijn meeverzekerd 
 
Wat wel gedekt is 

 
 
Wat niet gedekt is 

6 Documenten bij derden 
      Computersystemen en akten, manuscripten, plannen, 

geschriften en andere dergelijke documenten uit uw archief 
en administratie, terwijl deze zijn ondergebracht op een 
locatie binnen Nederland welke niet in uw bezit is of tijdens 
het transport mits binnen de territoriale grenzen. 

 
      De maximale uitkering in de verzekeringsperiode is € 2.000 

of een hogere limiet weergegeven op de polis. 
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Extra dekkingen bij schade   

Extra dekkingen welke standaard zijn meeverzekerd 
 
Wat wel gedekt is 

 
 
Wat niet gedekt is 

1 Architecten, juristen en ingenieurs 
Kosten zoals deze noodzakelijkerwijs moeten worden 
gemaakt bij herstel of reparatie van de verzekerde zaken als 
gevolg van een gedekte schade. 
 
Wij betalen maximaal 10% van de totale verzekerde som 
aan Inhoud of een hogere limiet weergegeven op de polis. 

 Kosten ter voorbereiding van een schadeclaim 
  

2 Opruimingskosten 
Kosten en noodzakelijke uitgaven voor zover hiervoor 
toestemming wordt gegeven door ons, voor: 
 
 Het opruimen van puin; 
 Demontage en/of sloopwerkzaamheden; en 
 Stuttende en ondersteunende werkzaamheden,  

welke het gevolg zijn van een gedekte schade. 
 

Wij betalen maximaal 10% van de totale verzekerde som 
aan Inhoud of een hogere limiet weergegeven op de polis. 
 
Indien niet of niet voldoende verzekerd, worden deze kosten 
vergoed boven de verzekerde som. De onderverzekerings-
regel blijft echter onverminderd van kracht.  

 Geen vergoeding bestaat voor kosten of uitgaven: 
 
- die voortvloeien uit het verwijderen van puin, met 

uitzondering van puin op de plaats waar deze zaken 
vernietigd of beschadigd waren en het gebied direct 
aangrenzend aan deze plaats. 
 

- als gevolg van verontreiniging of besmetting van zaken 
die niet verzekerd zijn.  

3 Verlies van water na de meter 
De verhoging van de waterrekening die u moet betalen als 
gevolg van ontsnapping van water als gevolg van een 
gedekte schade.  
 
Wij betalen maximaal € 1.000 per gebeurtenis of een 
hogere limiet weergegeven op de polis. 

 

4 Tuinaanleg 
De kosten voor het herstel van schade aan tuinen waarvoor 
u verantwoordelijk bent, veroorzaakt door hulpdiensten die 
het gebouw benaderen welke zijn opgeroepen als gevolg 
van een gedekte schade.  
 
Wij betalen maximaal € 2.500 per verzekeringsperiode of 
een hogere limiet weergegeven op de polis. 
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Aanvullende dekkingen  

U kunt op uw polis zien of deze dekking van toepassing is 
 
Indien de dekking niet op uw polis staat vermeld is deze niet 
van toepassing 

 
 
 

Wat wel gedekt is Wat niet gedekt is 

Verzekerde zaken  

All Risk dekking specifieke items 
 
Items welke specifiek zijn beschreven op de polis onder  
‘All Risk dekking voor specifieke items’.  

 geld, juwelen, edelstenen, documenten, borgsommen, 
auto's, caravans, boten, fietsen, particuliere inboedel, 
sportartikelen en contactlenzen;  

 
 Alle items elders verzekerd onder een specifiekere polis 

(zoals reisverzekering).  
 

Verzekerde risico’s  

Wij dekken verlies van of schade veroorzaakt door een 
gebeurtenis binnen Nederland en voor maximaal 30  
opeenvolgende dagen elders in de wereld. 

 Verlies of schade: 
- door diefstal of een poging tot diefstal waarbij toegang 

tot of verlating van het terrein heeft plaatsgevonden 
zonder braaksporen. 

 
- als gevolg van slijtage, schoonmaken, verven, 

herstellen, aanpassen of repareren; 
 
- die voortvloeien uit of te wijten zijn aan de gevolgen van 

de inwerking van licht of atmosferische omstandigheden, 
motten, parasieten, ongedierte, corrosie, vocht, 
schimmel, beschadiging, krassen, deuken of 
veroudering; 

 
- (behalve brandschade) aan een machine of apparaat als 

gevolg van mechanische of elektrische storing of 
verstoring of als gevolg van een aanpassing, onderhoud 
of reparatie; 

 
- door diefstal uit een onbeheerd voertuig, tenzij een 

dergelijk voertuig veilig is vergrendeld op alle 
toegangspunten;  

 
 Verlies of schade: 

- aan een elektrisch aangedreven machine of apparaat 
rechtstreeks veroorzaakt door eigen overschrijdingen, 
kortsluiting, zelfverhitting of door de toepassing van 
overmatige elektrische energie of mechanische storing 
welke niet het gevolg is van externe factoren; of 

 
- aan een onderdeel van een verzekerd item op de polis, 

terwijl dat onderdeel is verwijderd uit dat item.  
 
 Vernietiging of vervorming van informatie op 

computersystemen of bijbehorende informatiedragers. 
 

 Verlies door officiële inbeslagname of detentie. 
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Afwikkeling van schade 

 
1 Een schade indienen 

In het geval van een gebeurtenis die aanleiding kan geven of geeft tot het indienen van een schade, dient u: 
a) ons onmiddellijk op de hoogte te stellen 
b) indien wij dit verzoeken, een schriftelijk verslag met zo veel mogelijk informatie over de gebeurtenis bij ons aan te leveren, met 

inbegrip van de hoogte van de (geschatte) schade. 
c) onmiddellijk de politie op de hoogte stellen, wanneer duidelijk wordt dat de schade is veroorzaakt door kwaadwillende personen 

of dieven. 
e) ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een ophanden zijnde gerechtelijk onderzoek, onderzoek naar overlijden of civiele 

procedure en ons hiervan onmiddellijk alle relevante documenten op te sturen. 
f) alle redelijke maatregelen te nemen om enige belemmering van of inmenging in de zaak te voorkomen of te minimaliseren of 

om het verlies te vermijden of te reduceren. 
g) dergelijke belangrijke administratie of andere administratieve informatie of documenten die betrekking hebben op de zaak aan 

ons te overhandigen om verder onderzoek te kunnen doen of om de schadeclaim te kunnen verifiëren. 
 
2 Controle/Afhandeling van schade 

Wij hebben het recht: 
a) om in geval van schade aan de verzekerde zaken, ons of een persoon die gemachtigd is door ons: 

i) ons toegang te verschaffen tot het gebouw of terrein waar de schade zich heeft voorgedaan. 
ii) de verzekerde zaken over te dragen aan ons, voor alle redelijke doeleinden, waaronder berging. 

b) om in uw naam de verdediging of schikking van de schade naar eigen inzicht over te nemen en de zaak uit te voeren op onze 
eigen kosten en voor ons eigen voordeel, maar in uw naam, om compensatie of schadevergoeding van een derde partij te 
krijgen met betrekking tot een verzekerd evenement waarbij u alle vereiste informatie en assistentie zal moeten verlenen. 

c) om u op elk gewenst moment na de schade een maximale vergoeding tot het verzekerd bedrag te betalen waarvoor een claim 
kan worden afgewikkeld, waarmee uw recht op schadevergoeding vervalt, behalve voor de betaling van kosten en uitgaven 
voorafgaand aan de betaling van de claim. 

 
3 Benoeming expert bij schade  

a) i) als uitsluitend bewijs van de grootte van de schade geldt een taxatie die is gemaakt door een gezamenlijk te benoemen  
expert of door twee experts, waarvan u en wij er ieder één benoemen; 
In het laatste geval benoemen beide experts vóór de aanvang van hun werkzaamheden samen een derde expert. Bij 
gebrek aan overeenstemming stelt deze, na beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben, de omvang van de 
schade vast overeenkomstig de poliscondities en binnen de grenzen van de beide taxaties. 

ii) de experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te laten bijstaan. 
iii) iedere partij kan voor de verschillende verzekerde rubrieken de benoeming van een afzonderlijke expert verlangen. 

b) Benoeming van expert(s) en aanvaarding van de opdracht moeten blijken uit een door verzekerde en expert(s) te ondertekenen 
akte, waarvan het model door de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. is gedeponeerd ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 

c) i) 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 te Amsterdam of Rotterdam  
             gedaan voor beide partijen bindend zijn. 

ii) de partij van wie dit verzoek uitgaat, zal daarvan aan de wederpartij kennis geven. 
d) Medewerking aan de omschreven gang van zaken houdt voor verzekeraars geen erkenning van vergoedingsplicht in. 
 

4 Onderverzekeringsregel 
In geval van schade is schadevergoeding slechts naar evenredigheid verschuldigd indien het verzekerde bedrag lager is dan de  
waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis. 

 
5  Medewerking 

U en wij zijn verplicht de experts alle medewerking te geven die deze voor een juiste taakvervulling nodig oordelen, waaronder het 
ter inzage geven van de polis en andere administratieve gegevens, alsmede het verschaffen van inlichtingen omtrent oorzaak, 
toedracht en omvang van de schade. 
 

6 Honoraria en kosten 
Honoraria en kosten van experts en deskundigen zijn ten volle voor rekening van ons. Overtreft echter het totaal aan declaraties 
van de door u benoemde expert(s) en de door deze geraadpleegde deskundige(n) het overeenkomstige totaal van de kant van 
verzekeraars, dan is het meerdere voor rekening van u. Als uw schadeclaim is afgewezen worden de kosten van de door u 
benoemde expert(s) en geraadpleegde deskundige(n) in zijn geheel niet vergoed. 

 
7 Arbitrage 

Als er een geschil bestaat over de hoogte van de schade die moet worden betaald op grond van deze polis (waarvoor wij dekking 
hebben verleend) zal de zaak worden voorgelegd aan een arbiter gekozen door u en door ons binnen de wettelijke regels voor 
arbitrage. Dit zal niet gebeuren als de betrokken vordering wordt betwist om een andere reden dan de hoogte van het te betalen 
bedrag.  

 
8 Schade en omvang van de vergoeding  

De verplichting van ons tot schade-uitkering bestaat uit: 
- zaakschade: naar keuze van ons, 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; 

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

 
 
a) In geval van verzekering op basis van een geldige voortaxatie: het bedrag van de voortaxatie. 
b) Indien er geen geldige voortaxatie is, in geval van verzekering van Inventaris: 

 de nieuwwaarde. 
 de vervangingswaarde wordt aangehouden: 

- indien u 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 ons     
       schriftelijk mededeling wordt gedaan;  
- voor zaken waarvan de vervangingswaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde; 
- voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij zijn bestemd; 
- voor motorrijtuigen (waaronder brom- en snorfietsen), caravans en andere aanhangwagens, vaartuigen, alsmede  
       onderdelen daarvan; 
- voor kunstvoorwerpen, antiek en zeldzame zaken. 

c) - In geval van verzekering van goederen: de kostprijs of de vervangingswaarde indien dit een lager bedrag is; 
- In geval van verkochte maar nog niet geleverde goederen, die nog voor rekening en risico van u zijn: de verkoopprijs. 

d) Indien een andere waarde zoals hierboven omschreven is overeengekomen: die andere waarde zoals omschreven op de polis. 
 
9 Herstel   

Indien verzekerde zaken moet worden hersteld of vervangen door ons, zult u ons op eigen kosten voorzien van plannen, 
documenten, boeken en informatie die redelijkerwijs mogen worden vereist. Wij zijn niet gebonden aan precies herstel of 
vervanging, maar alleen zoals omstandigheden dit toelaten en op een redelijkerwijs toereikende manier. Wij zullen in geen geval 
gebonden zijn om meer te vergoeden dan het verzekerde bedrag (van de betreffende rubriek). 

 
10 Eigen risico  

Indien er meerdere eigen risico’s van toepassing zijn op uw schade wordt alleen eenmaal het hoogste eigen risico in mindering 
gebracht op de totale schade-uitkering.  

 
11 Subrogatie 

Elke schuldeiser onder deze polis zal op ons verzoek en op onze kosten, alle noodzakelijke maatregelen nemen om in uw naam 
rechten af te dwingen ten opzichte van een andere partij, voor of na schadevergoeding door ons. Wij zijn gerechtigd om de rechten 
over te nemen en in uw naam te handelen betreffende de verdediging of schikking van een claim, of om in uw naam, op onze eigen 
kosten, te procederen en voor ons eigen voordeel een vordering tot schadevergoeding of anderszins af te dwingen bij een 
tegenpartij. 

 
12 Tijdslimiet na afwijzing van een schade 

Na een periode van twaalf maanden nadat wij u schriftelijk hebben medegedeeld dat wij geen dekking bieden voor een door u 
ingediende schadeclaim zal het niet langer mogelijk zijn juridische stappen tegen ons te ondernemen of rechten te ontlenen aan de 
verzekeringsovereenkomst voor de betreffende schade. 
 

13 Verjaring 
a) Een rechtsvordering tegen ons tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, 

volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden.  
b) De verjaring wordt gestuit door iedere onderhandeling tussen ons en de tot uitkering gerechtigde of de benadeelde. In dat 

geval begint een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop wij hetzi j 
de aanspraak erkennen, hetzij ondubbelzinnig aan degene met wie wij onderhandelen en -indien deze een ander is- aan de tot 
uitkering gerechtigde hebben meegedeeld dat wij de onderhandelingen afbreken.  

 
14 Fraude 

Als u of iemand die namens u handelt een valse of frauduleuze schade indient of een schade ondersteunt met valse of 
frauduleuze documenten, middelen of verklaringen dan is deze polis opzegbaar en zullen al uw rechten overeenkomstig de polis 
vervallen. In dergelijke omstandigheden behouden wij ons het recht voor om de premie te houden en om eventuele uitgekeerde 
schadebedragen op grond van deze polis, terug te vorderen. 

 
15 Overige verzekering 

Indien, op het moment van schade, u een andere verzekering heeft die hetzelfde verlies, schade of aansprakelijkheid dekt, of zou 
hebben gedekt als deze verzekeringsovereenkomst niet zou hebben bestaan, dan biedt deze verzekeringsovereenkomst geen 
dekking. Alleen in geval van onvoldoende verzekerde sommen op de oudere en / of meer specifieke polis verlenen wij dekking 
voor het meerdere tot maximaal de verzekerde som genoemd onder de betreffende dekking in deze verzekeringsovereenkomst.  

 
16  Beperking van de dekking 

Onder voorbehoud van de condities van de automatische bijverzekeringsregel, is het door ons maximaal betaalbare bedrag 
gedurende een verzekeringsperiode, het verzekerde bedrag van de betreffende dekking zoals vermeld op de polis met in 
achtneming van de eventuele sub-limieten zoals vermeld in de (product)voorwaarden. 

 
17  Automatische bijverzekeringsregel 

In het geval van schade, zal het verzekerd bedrag niet worden verminderd met het bedrag van deze schade op voorwaarde dat: 
 U de juiste aanvullende premie betaalt op basis van de schade, van de schadedatum tot aan de einddatum van de  

verzekeringsperiode. 
 Indien de schade het gevolg is van diefstal, u de nodige extra beveiligingsmaatregelen heeft uitgevoerd die eventueel zijn  

geëist door ons. 
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Algemene uitsluitingen 

De volgende uitsluitingen zijn van toepassing op uw gehele verzekering. 
 
De polis dekt geen schade veroorzaakt door: 
 
1 Luchtdruk 

Verlies, vernieling of beschadiging, direct veroorzaakt door luchtdruk veroorzaakt door vliegtuigen of andere luchtvaartuigen met 
(super)sonische snelheden. 

 
2 Overstroming 

Van de verzekering is uitgesloten schade 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. 
 

3 Terrorisme 
Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door of ontstaan uit terrorisme. Terrorisme wordt gezien als: 
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het 
financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar 
samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge 
hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is 
dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om 
bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.  
Van overheidswege en/of door verzekerde en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van 
terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te 
beperken.   

 
4 Molest 

Van de verzekering is uitgesloten zaakschade veroorzaakt door of ontstaan uit molest: 
i) gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere daarmee vergelijkbare partijen elkaar, of de één de ander, met militaire 

machtsmiddelen bestrijden; 
ii) 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; 
iii) burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewapende strijd tussen inwoners van dezelfde staat waarbij een belangrijk 

deel van de inwoners van die staat is betrokken; 
iv) opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat dat is gericht tegen het openbaar gezag; 
v) binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen binnen 

een staat voordoen; 
vi) oproer: een min of meer georganiseerde, plaatselijke gewelddadige beweging die is gericht tegen het openbaar gezag; 
vii) muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van een gewapende macht die is gericht tegen 

het gezag waaronder zij zijn gesteld.  
 
5 Atoomkernreactie 

Van de verzekering is uitgesloten zaakschade 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 terzake 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.  

 
6 Elektronica / Cyber   

a)  Verlies, vernietiging of schade aan computerapparatuur (zoals hieronder gedefinieerd) direct of indirect veroorzaakt door: 
i) programmeer-of bedieningsfouten door u of een ander persoon. 
ii) Virus of vergelijkbaar mechanisme (zoals hieronder gedefinieerd). 
iii) Hacken (zoals hieronder gedefinieerd). 
iv) kwaadwillende personen. 
v) falen van externe netwerken. 

b) Financiële schade of kosten van welke aard ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderbreking van de bedrijfsvoering, 
direct of indirect voortvloeiend uit de aard van het verlies, vernietiging of schade beschreven onder punt a). van deze 
uitsluiting.  

c)  Verlies of vernietiging van of schade aan alle andere zaken dan computerapparatuur, welke direct of indirect de oorzaak is 
van verlies, vernietiging of schade aan computerapparatuur van het type beschreven in paragraaf a) van deze uitsluiting. 

d)  Verlies of vernietiging van of schade aan computerapparatuur of andere eigendommen indien zij bestaat uit schade welke 
direct of indirect ontstaat door: 
i) uitwissing, verlies, vervorming, beschadiging of ongeoorloofde toegang tot of wijziging van informatie op 

computersystemen of in andere bestanden, programma’s of software door opstandelingen, stakers, buitengesloten 
werknemers, personen die deelnemen aan arbeidsverstoringen of onlusten, of kwaadaardige personen 
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ii) wissen, verlies, vervorming, beschadiging of ongeoorloofde toegang tot of wijziging van informatie op computersystemen 
of in andere bestanden, programma's of software ten gevolge van een willekeurige oorzaak niet opgenomen in d) i) 
hierboven 

iii) verkeerde interpretatie, gebruik of misbruik van informatie op of in de computersystemen of andere bestanden, 
programma's of software. 

e) Financiële schade of kosten van welke aard ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderbreking van de bedrijfsvoering, 
direct of indirect voortvloeiend uit de aard van het verlies, vernietiging of schade beschreven in paragrafen c) en d) van deze 
uitsluiting 

 
Voor de toepassing van deze uitzondering: 
 
Computerapparatuur betekent computerapparatuur, component, systeem of het item dat gegevens verwekt, opslaat, verstuurt 
of ophaalt, of een deel daarvan, eigendom van u of niet, materieel of immaterieel en met inbegrip van maar niet beperkt tot alle 
informatie, programma's of software. 
Virus of vergelijkbaar mechanisme betekent een programma-code, programmeerinstructie of een andere set van instructies 
met opzet gebouwd met de mogelijkheid om te beschadigen, te verstoren of op andere wijze negatieve invloed te hebben op 
computerprogramma's, databestanden of handelingen (al dan niet met betrekking tot zelf-replicatie of niet), met inbegrip van 
maar niet beperkt tot 'Trojan Horses', 'Worms' of 'Logic bombs'. 
 
Hacken betekent onbevoegde toegang tot computer of computerapparatuur, component, systeem of item, of het eigendom is 
van u of niet, die gegevens verwekt, opslaat, verstuurt of ophaalt. 

 
7 Cannabis  

Uitgesloten is schade die op enige manier het gevolg is van het kweken van cannabis of soortgelijke planten (ongeacht of u 
hiervan op de hoogte was). 

 
8 Illegale activiteiten 

Schade die het gevolg is van elke illegale activiteit waarbij u betrokken was/bent. 
 

9 Sanctiebeperking en uitsluitingsclausule  
Wij bieden geen dekking voor het betalen van een schade of uitkering voor zover het aanbieden van een dergelijke dekking, 
betaling van een dergelijke vordering of verstrekking van een dergelijke uitkering die ons zou blootstellen aan een sanctie, 
verbod of beperking krachtens resoluties van de Verenigde Naties of de handels- of economische sancties, wetten of 
voorschriften van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika. 
 

10  Virus, Ziekte en Pandemie  
Van deze verzekering is uitgesloten elke vorm van schade die direct of indirect veroorzaakt is door, of het gevolg is van; 
a) Corona virussen 
b) Corona virusziekte (COVID-19); 
c) Ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2); 
d) elke mutatie of variatie van a), b) of c) hierboven; 
e) elke infectieziekte die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO/WHO) is aangewezen of wordt behandeld als een 

pandemie; 
f) enige angst voor, of verwachting van het genoemde in a), b), c), d) of e) 
Ongeacht een andere oorzaak of gebeurtenis die gelijktijdig, of in een andere volgorde, daaraan bijdraagt.  
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De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gehele verzekering. 
 
1 Verzekeringsperiode en beëindiging van de verzekering 

Deze verzekering is van kracht vanaf de ingangsdatum zoals vermeld op de polis om 00:00 lokale tijd. De verzekering zal 
steeds automatisch worden verlengd, tenzij een van de partijen de verzekeringsovereenkomst opzegt en de andere partij 
hiervan schriftelijk op de hoogte stelt, minimaal twee maanden voor de einddatum van het contract.  
 
Beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of het beroep 
De verzekering eindigt indien de zakelijke activiteiten of het beroep wordt beëindigd, op de datum dat u uitgeschreven bent uit de  
Kamer van Koophandel of eerder indien gezamenlijk overeengekomen. 
 
Einde van de verzekeringsovereenkomst  
De verzekeringsovereenkomst eindigt door een schriftelijke opzegging door ons: 
a) aan het einde van de verzekeringsperiode die op het polisblad staat vermeld, met inachtneming van een opzeggingstermijn  

van twee maanden; 
b) binnen een maand, nadat een gebeurtenis die voor ons tot een uitkeringsverplichting kan leiden, door u aan ons is gemeld 

of nadat ons een uitkering krachtens de verzekeringsovereenkomst hebben gedaan dan wel hebben afgewezen. De 
verzekeringsovereenkomst eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden 
na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief, behoudens in het geval dat de opzegging verband houdt met de 
opzet van u om ons te misleiden, dan wel sprake is van bedrog, misleiding of toerekenbare niet-nakoming van uit de 
polisvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen, alsmede indien u naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een 
onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven; 

c) met inachtneming van artikel 9, 10 en 11 van deze Algemene Voorwaarden kunnen wij, indien u de premie verschuldigd op 
de eerste premievervaldag niet tijdig betaalt of weigert te betalen alsmede indien u de vervolgpremie niet tijdig betaalt of 
weigert te betalen. In het laatste geval echter uitsluitend indien wij na het verstrijken van de premievervaldag zonder succes 
tot betaling van de vervolgpremie hebben aangemaand onder de vermelding van de gevolgen van het uitblijven van 
betaling. De verzekeringsovereenkomst eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het in geval van niet-
tijdige betaling niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief;  

d) binnen twee maanden na de ontdekking dat u de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet (volledig) bent 
nagekomen en u daarbij heeft gehandeld met de opzet ons te misleiden dan wel ons de verzekeringsovereenkomst bij 
kennis van de ware stand van zaken niet zouden hebben gesloten. De verzekeringsovereenkomst eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde datum. 

 
De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door verzekeringnemer: 
a) aan het einde van de verzekeringsperiode die op het polisblad staat vermeld, met inachtneming van een opzeggingstermijn  

van twee maanden; 
b) binnen een maand, nadat een gebeurtenis die voor ons tot een uitkeringsverplichting kan leiden, door u aan ons is gemeld 

of nadat door ons een uitkering krachtens de verzekeringsovereenkomst is gedaan dan wel is afgewezen.  
De verzekeringsovereenkomst eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan 30 dagen na 
de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief;  

c) binnen een maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling van ons, houdende een wijziging van de premie en/of 
voorwaarden ten nadele van u. De verzekeringsovereenkomst eindigt op de dag waarop de wijziging volgens de 
schriftelijke mededeling van ons ingaat (zij het niet eerder dan 30 dagen na de datum van dagtekening van bedoelde 
mededeling). 
 

2 Normale zorgvuldigheid 
U moet alle redelijke maatregelen nemen om verlies, schade, letsel of ongevallen te voorkomen en/of beperken en de kosten 
van de vorderingen of gerechtelijke procedures te minimaliseren en alle verzekerde zaken onder deze polis dienen in goede 
conditie en goede staat van onderhoud te blijven. U draagt ook redelijke zorg voor het selecteren van werknemers. 

 
3 Polisvoorwaarden 

Het is een voorwaarde voor iedere schadevergoeding onder deze polis dat de voorwaarden, voor zover deze betrekking hebben 
op hetgeen dat moet worden uitgevoerd of nageleefd door u, naar behoren en getrouw vervuld worden door u en door andere 
personen die mogelijk recht hebben op vergoedingen op basis van deze polis. 

 
4 Meldingen en communicatie 

Alle geschreven communicatie van ons en bestemd voor u zal geldig zijn indien verstuurd aan uw adviseur. 
Alle geschreven communicatie van uw adviseur verstuurd aan u, zal worden beschouwd als geldig indien verstuurd aan het bij 
de adviseur laatst bekende (email)adres. 

 
5 Mededelingsplicht 

De verklaringen en informatie die u (heeft) verstrekt en die de basis van vormen van onze beslissing om de 
verzekeringsovereenkomst te sluiten, dienen volledig en correct en naar uw beste kennis en weten te zijn ingevuld en 
opgegeven. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van een risicowijziging, die een wezenlijke invloed op deze 
verzekering heeft. Als u twijfelt aan de relevantie, dient u bij ons ons daarover navraag te doen.  
 

6 Bekendheid en risicowijziging  
De omschrijving van de verzekerde zaken respectievelijk van de op de polis vermelde onderneming en hoedanigheid wordt 
aangemerkt als afkomstig van u. Wij zijn op basis van uw informatie bekend met de belendingen, ligging, bouwaard, inrichting 
en gebruik van de verzekerde zaken bij het begin van de overeenkomst. 
 
U heeft met betrekking tot de verzekerde zaken de vrijheid tot aanbouw, verbouwing, vervanging, uitbreiding, afbraak, interne 
verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan, alles binnen de grenzen van de op de polis vermelde hoedanigheid. 
 
Indien de/het op de polis vermelde: 
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a) hoedanigheid wijzigt, of
b) verzekerde zaken voor langer dan drie maanden buiten gebruik (zullen) zijn, of
c) gebouw voor langer dan drie maanden leeg staat (zal leegstaan), of
d) gebouw door krakers wordt gebruikt,

geldt dat u daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden nadat u van de bedoelde wijziging op de hoogte 
was, mededeling dient te doen aan ons of onze agent.  

Gedurende twee maanden na ontvangst van deze mededeling zijn wij in de gelegenheid om de verzekering (per direct) te 
beëindigen, dan wel gewijzigde premie en/of voorwaarden te bedingen. De herziende premie en/of voorwaarden worden met 
ingang van de datum van de mededeling van ons van kracht. In het laatste geval heeft u het recht de verzekering binnen één 
maand, nadat de herziende - premie en/of voorwaarden van kracht werd(en), op te zeggen. De verzekering eindigt dan met 
ingang van de datum van deze mededeling van u.  

Als u verzuimt binnen de gestelde termijn mededeling te doen van de risicowijziging, hebben wij de mogelijkheid om de 
verzekering niet of op andere wijze voort te zetten als wij aannemelijk maken dat wij dit zouden hebben gedaan als wij van de 
risicowijziging in kennis waren gesteld. In dat geval geldt het volgende: 
a) indien de verzekering niet zou zijn voortgezet, vervalt alle recht op schadevergoeding;
b) indien de verzekering alleen zou zijn voortgezet tegen gewijzigde premie en/of voorwaarden, wordt de schade vergoed in

dezelfde verhouding als de premie van voor de risicowijziging ten opzichte van deze hogere premie voor zover er onder die
gewijzigde voorwaarden dekking zou zijn geweest.

7 Reparaties en veranderingen 
Reparaties of kleine structurele veranderingen mogen worden aangebracht (door derden) aan de verzekerde zaken; dit geen 
afbreuk doen aan deze verzekering. 

8  Bezetting van leegstaande delen van het gebouw waarin u bent gevestigd 
U dient ons direct in te lichten zodra leegstaande gedeeltes van het gebouw waarin u bent gevestigd bezet worden. Wij 
behouden ons het recht voor om deze verzekering met onmiddellijke ingang op te zeggen, bijzondere voorwaarden op te leggen 
en/of de premie te herzien met inbegrip van het in rekening brengen van een aanvullende premie, als deze bezetting naar onze 
mening een risicoverzwaring met zich meebrengt. 

9 Verzuim premiebetaling 
Indien u verzuimt in uw verplichting (tijdig) uw premie te betalen, dan komen alle redelijke (buiten gerechtelijke) kosten ter 
verkrijging van het incassobedrag, voor uw rekening. In ieder geval bent u de incassokosten en wettelijke rente over de 
hoofdsom inclusief eventuele kosten aan derden verschuldigd. Deze incassokosten worden berekend overeenkomstig de Wet 
normering buitengerechtelijke incassokosten en het daarbij behorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 
incassokosten. 

10 Premiebetaling in geval van incasso door de adviseur: 
a) De adviseur incasseert de premie namens onze agent.
b) U bent gehouden de premie, daaronder begrepen de kosten en de assurantiebelasting, aan de adviseur te vergoeden.
c) U dient de premie, daaronder begrepen de kosten en de assurantiebelasting, vooruit te betalen op de premievervaldatum.
d) Indien u de vervolgpremie niet uiterlijk op de premievervaldatum betaalt, stuurt onze agent of uw adviseur u een

herinnering met een betaaltermijn van 14 dagen. Heeft u na deze termijn de premie nog niet betaald, dan wordt geen
dekking verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die na de premievervaldatum hebben plaatsgevonden.

e) Indien u de aanvangspremie niet uiterlijk op de premievervaldatum betaalt, wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling
door onze agent of uw adviseur is vereist, geen dekking verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die nadien hebben
plaatsgevonden.

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

11 Premiebetaling in geval van incasso door apc holland: 
a) U dient de premie, daaronder begrepen de kosten en de assurantiebelasting, aan ons vooruit te betalen op de 

premievervaldatum.
b) Indien u de vervolgpremie niet uiterlijk op de premievervaldatum betaalt, stuurt onze agent u een herinnering met een

betaaltermijn van 14 dagen. Heeft u na deze termijn de premie nog niet betaald, dan wordt geen dekking verleend ten
aanzien van alle gebeurtenissen die na de premievervaldatum hebben plaatsgevonden.

c) Indien u de aanvangspremie niet uiterlijk op de premievervaldatum betaalt, wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling
door onze agent is vereist, geen dekking verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden.

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

12 Schadevergoeding en premierestituties: 
a) Tenzij anders met u overeengekomen zullen schade-uitkeringen van ons aan u rechtstreeks plaatsvinden via de schade-

expert.
b) In geval van premie-incasso door de adviseur kan de schade-uitkering aan uw adviseur worden voldaan.
c) Onze agent kan eventuele schade-uitkeringen vasthouden tot u eventuele achterstallige premiebetalingen heeft voldaan.
d) Uw adviseur kan eventuele schade-uitkeringen vasthouden tot u eventuele achterstallige premiebetalingen heeft voldaan,

of deze met openstaande premie verrekenen.
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e) Eventuele rechten op uitbetaling van schadevergoeding worden bepaald na aftrek van het van toepassing zijnde eigen 
risico. 

f) Behalve na schade heeft u bij tussentijdse beëindiging van de verzekering recht op terugbetaling van de premie over de 
periode waarover de verzekering niet meer van kracht is geweest, onder aftrek van (administratie)kosten.  

g) Eventuele premierestituties zullen binnen 30 dagen na bevestiging aan u worden overgemaakt door onze agent of uw 
adviseur.  

 
13 Termijnbetaling 

Als u uw premie in termijnen betaalt gedurende het polisjaar, is het volgende van toepassing: 
a) Als u de termijnen niet voor de vervaldatum van de factuur betaalt, of automatische incasso om welke reden dan ook niet 

mogelijk is, moet u alle resterende termijnen inclusief extra administratiekosten binnen 14 dagen na ons schriftelijk verzoek 
betalen. Als u dit bedrag niet binnen deze termijn voldoet, zal uw dekking worden opgeschort en zullen wij u schriftelijk op 
de hoogte brengen zoals beschreven in deze voorwaarden. 

b) Als extra premie wordt berekend tijdens de verzekeringsperiode, zal deze worden verspreid over de resterende termijnen 
van dat polisjaar. Als u reeds alle termijnen heeft betaald, moet u de extra premie betalen voor de daarvoor genoemde 
vervaldatum. 

c) Als wij u premierestitutie verschuldigd zijn, mag dit bedrag van de eerstvolgende te betalen termijn van dat polisjaar worden 
afgetrokken. Als u reeds alle termijnen heeft betaald, zullen wij de premie aan u betalen. 

 
15   Indexclausule  

Wij zullen de verzekerde som indexeren conform de indexcijfers van het CBS, of een soortgelijke bron indien deze specifiekere 
cijfers produceert voor uw branche of verzekerde zaken. De vervolgpremie zal worden aangepast conform de door de indexatie 
aangepaste verzekerde som.  
 

16   Voortaxatie 
a) Indien uit de polis blijkt dat de verzekerde inventaris is gewaardeerd door een deskundige, dan is deze voortaxatie 

gedurende 3 jaren geldig, te rekenen vanaf dagtekening van het taxatierapport. Het taxatierapport wordt geacht deel uit te 
maken van de verzekeringsovereenkomst.  

b) Indien wij bewijzen dat er sprake is van bedrog, verliest de deskundigentaxatie haar geldigheid.  
c) Indien na verloop van de genoemde termijnen geen nieuw taxatierapport is uitgebracht wordt het verzekerde bedrag 

beschouwd als een opgave van uzelf.  
 
De voortaxatie door deskundigen en/of door partijen verliest haar geldigheid in de volgende situaties:  
 De inventaris is reeds langer dan 3 maanden buiten gebruik gesteld.   
 Er wordt niet overgegaan tot herinvestering na schade. 
 
Wij zullen nooit aangesproken kunnen worden voor een bedrag groter dan op de polis vermeld staat gebaseerd op het door u 
ingezonden en door ons geaccepteerde taxatierapport. 

 
17 Belasting toegevoegde waarde (BTW) 

Voor zover u BTW kunt verrekenen worden alle bedragen binnen deze verzekeringsovereenkomst beschouwd als zijnde 
exclusief belasting. 
 

18 Wijziging van de verzekeringsovereenkomst  
Wij hebben het recht de premie of de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst van bepaalde groepen en-bloc te 
wijzigen. Behoort deze verzekeringsovereenkomst tot die groep, dan zijn wij gerechtigd de condities van deze 
verzekeringsovereenkomst aan te passen. U wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben 
ingestemd tenzij u binnen dertig dagen na de in kennis stelling schriftelijk heeft aangegeven hiermee niet akkoord te gaan. In dit 
laatste geval eindigt de verzekeringsovereenkomst op de aanpassingsdatum die in de mededeling door ons is genoemd. 
 
De mogelijkheid van opzegging van de verzekeringsovereenkomst door u geldt niet indien: 
 de wijziging voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; 
 de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt. 

 
19  Overgang zakelijk belang  
      Ten aanzien van de verzekerde zaken geldt dat de verzekering het zakelijk belang volgt indien en voor zover het op een ander      
      overgaat. 

 Na overgang van het zakelijk belang door overlijden kunnen zowel de nieuwe verzekerde als wij binnen drie maanden nadat 
zij van die overgang kennis hebben genomen, de overeenkomst met inachtneming van een termijn van twee maanden 
opzeggen. 

 Na overgang van het zakelijk belang anders dan door overlijden vervalt de overeenkomst door verloop van 30 dagen, tenzij 
de nieuwe verzekerde binnen die termijn aan ons heeft verklaard dat hij de verzekeringsovereenkomst overneemt. In dat 
geval mogen wij binnen 30 dagen na ontvangst van deze verklaring de overeenkomst met een termijn van ten minste 8 
dagen opzeggen. 

 Het in dit artikel bepaalde kan niet leiden tot verlenging van de verzekeringsovereenkomst of tot beperking van het recht op 
opzegging uit andere hoofde. 
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