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60 Klasse 3 met hellingshoekdetectie 
 
U bent alleen verzekerd voor schade door (poging tot) joyrijden, diefstal en inbraak: 
 

• als uw motorrijtuig een alarmsysteem met hellingshoekdetectie heeft, en 

• als het systeem goed werkt en is ingeschakeld tijdens de gebeurtenis, en 

• als het certificaat van het systeem geldig is tijdens de gebeurtenis. U moet zelf zorgen voor een 
noodzakelijke vernieuwing van die geldigheid. 

 
In de polisvoorwaarden leest u aan welke keurmerkeisen een beveiligingssysteem moet voldoen. 
 
61 Klasse 4 met voertuigvolgsysteem 
 
U bent alleen verzekerd voor schade door (poging tot) joyrijden, diefstal, inbraak, oplichting en 
verduistering als 
 

• Als uw auto een alarmsysteem met hellingshoekdetectie heeft, in combinatie met een 
voertuigvolgsysteem of in combinatie met een peilzender die door ons is geaccepteerd. 
Vermissing van de auto moet direct gemeld zijn bij een erkende meldkamer, en 

• Als het systeem goed werkt en is ingeschakeld tijdens de gebeurtenis, en 

• Als het certificaat van het systeem geldig is tijdens de gebeurtenis. U moet zelf zorg dragen voor 
een noodzakelijke vernieuwing van die geldigheid. 

 
In de polisvoorwaarden leest u aan welke keurmerkeisen een beveiligingssysteem moet voldoen. 
 
126 Bruggen 
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade in verband met bruggen, viaducten en 
duikers. 
 
169 Opzet 
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade: 
 

• veroorzaakt door of een gevolg is van uw opzettelijk handelen of nalaten;  

• als u zich niet bewust was van uw handelen of nalaten doordat u onder invloed was van alcohol of 
drugs; 

• veroorzaakt door of als gevolg van opzettelijk handelen of nalaten van een ondergeschikte. Ook 
als u dat als werkgever niet had kunnen voorkomen.  

 
Met opzettelijk handelen of nalaten bedoelen wij het tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk 
handelen of nalaten. Ook al hebt u de gevolgen van uw handelen en/of nalaten nooit gewild. 
 
171 Kledingstukken, sieraden en dergelijke 
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade door diefstal, verduistering, verlies, 
vermissing of verwisseling van kledingstukken, sieraden, geld, waardepapieren of kleine 
kostbaarheden. 
 
189 Legionella 
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat de legionella-
voorschriften van de overheid niet zijn gevolgd. Kunt u aantonen dat de schade niet is ontstaan of 
vergroot doordat de legionella-voorschriften van de overheid niet zijn gevolgd? Dan bent u wel 
verzekerd voor de aansprakelijkheid in verband met legionella. 
 



 
 

Clausules ASR Schadeverzekering N.V. 

201 Uitzendkrachten en gedetacheerden 
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan of door uitzendkrachten. 
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204 Productaansprakelijkheid 
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt: 
 

• door producten die u hebt geleverd; 

• door producten die u na constructie, behandeling of bewerking hebt opgeleverd; 

• door adviezen die u hebt gegeven; of 

• in verband met licentieovereenkomsten. 
 
Maar bent u aansprakelijk voor schade in verband met het verstrekken van eten en drinken binnen uw 
bedrijf? Dan bent u wel verzekerd. 
 
250 Financieel nadeel 
 
Bent u aansprakelijk voor zuivere vermogensschade door een medische fout? Dan bent u daarvoor 
alleen verzekerd ten opzichte van:  
 

• patiënten; 

• personen die door u worden gekeurd;  

• de ziektekostenverzekeraar. 
 
251 Waarneming 
 
Bent u aansprakelijk voor schade tijdens waarneming over en weer? Dan bent u daarvoor verzekerd. 
 
256 Instorting, verzakking enz. 
 
Bent u aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door instorting, verzakking, scheuring of 
wateronttrekking aan de bodem? Dan bent u voor schade aan zaken verzekerd als: 
 

• de schade is ontstaan na oplevering van het werk;  

• de schade is ontstaan doordat het object dat door u wordt (ver)bouwt, instort;  

• de schade is ontstaan tijdens het werk en veroorzaakt door heiwerkzaamheden die plaatsvonden 
op   een afstand van minimaal 15 meter van de gevellijn van naburige panden. Met  hei- 
werkzaamheden  bedoelen wij het aanbrengen van paalfundaties, damwanden of dieptewanden. 

 
257 Opgeslagen producten 
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan opgeslagen producten in koelruimten, 
die is veroorzaakt door zaken die u hebt geleverd of diensten die u hebt verricht. 
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266 Dekkingsbegrenzing 
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade in verband met het verrichten van diensten 
of het leveren van producten aan of ten behoeve van:  
 

• de auto-industrie, scheepsbouw of treinenbouw;  

• de chemische of petrochemische industrie;  

• de farmaceutische industrie of medische instellingen;  

• geklimatiseerde ruimtes, zoals clean rooms en computerzalen;  

• de kassenbouw van de agrarische sector of de bio-industrie;  

• kernreactoren;  

• de luchtvaart- of ruimtevaartindustrie of vliegvelden;  

• vriesvemen of koelhuizen; 

• de waterbouw of de offshore-industrie. 
 
276 Motorvoertuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen 
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade in verband met werkzaamheden ten 
behoeve van, aan of in motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen. 
 
277 Gevolgschade 
 
U bent niet verzekerd voor de gevolgschade die voortvloeit uit schade aan zaken. 
 
281 Uitsluiting hard- en software 
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade door: 
 

• hardware die u hebt geleverd of die onder uw verantwoordelijkheid is geleverd; 

• software die u hebt geleverd of die onder uw verantwoordelijkheid is geleverd. Hiermee bedoelen 
wij het gehele programmatuur en procedures dat een geautomatiseerd computersysteem bestuurt; 

• verkeerde of onvolledige adviezen, ontwerpen of analyses van programmatuur of procedures;  

• een wijziging in bestaande programmatuur, procedures of bestanden; 

• beschadiging, vernietiging, verlies of verontreiniging van informatiedragers of de daarop 
aanwezige informatie, programmatuur of procedures. 

 
291 Startonderbreker 
 
U bent alleen verzekerd voor (poging tot) diefstal, braak, joyriding, verduistering of vermissing van uw 
motorrijtuig: 
 

• als het motorrijtuig een in de fabriek ingebouwde startonderbreker heeft, en  

• als dit beveiligingssysteem is ingeschakeld als u uw motorrijtuig onbeheerd achterlaat. 
 
381 Burger- en utiliteitsbouw 
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt bij het uitvoeren van een 
opdracht buiten de burger- of utiliteitsbouw. 
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391 Kachels, haarden en rookafvoerkanalen 
 
Ontstaat er brand door het plaatsen, installeren, repareren of onderhoud van kachels, haarden of 
rookgasafvoerkanalen? En bent u aansprakelijk voor de schade die daardoor is ontstaan? Dan bent u 
voor zaakschade alleen verzekerd als de volgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen:  
 

• De ombouw en de ondergrond van de kachel of haard is brandveilig en gemaakt van onbrandbaar   
materiaal. 

• Het rookgasafvoerkanaal is brandveilig volgens NEN 6062 en gemaakt van onbrandbaar 
materiaal.  Maakt u gebruik van metalen pijpen? Dan moeten deze pijpen worden aangebracht in 
een omkokering   van onbrandbaar materiaal volgens NEN 6064. Lopen deze pijpen door in 
houten   (verdiepings)vloeren, dan loopt de omkokering mee. In deze omkokering zit geen 
brandbaar   materiaal, zoals houtwerk van de vloer of het dak. 

• Het volledige systeem, dus de kachel of haard samen met het rookgasafvoerkanaal, is brandveilig   
afgewerkt. 

 
418 Uitsluiting dieren 
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan dieren die is veroorzaakt door zaken 
die u geleverd hebt of diensten die u verricht hebt. 
 
419  Uitsluiting gewassen 
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan gewassen die is veroorzaakt door 
zaken die u geleverd hebt of diensten die u verricht hebt. 
 
421  Instorting, verzakking, scheuring en wateronttrekking 
 
Bent u aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door verzakking van een weg nadat u die hebt 
opgeleverd? Dan bent u daarvoor wel verzekerd. 
 
437  Opzicht 
 
Bent u aansprakelijk voor schade aan zaken van derden die is veroorzaakt terwijl u, of iemand 
namens u, deze zaken bewerkt, bewaart, gebruikt, repareert, behandelt of daarmee samenhangend 
vervoert? Dan bent u daarvoor verzekerd. 
 
Wij vergoeden maximaal € 50.000,- per aanspraak, met een maximum van € 100.000,- per 
verzekeringsjaar, als onderdeel van het verzekerd bedrag. Uw eigen risico is 10% per aanspraak, met 
een minimum van € 250,-.  
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade: 
 

• aan zaken die u, of iemand namens u, onrechtmatig onder zich heeft; 

• door diefstal, verduistering, vermissing of verlies; 

• aan motorrijtuigen, werkmaterieel, caravans, stacaravans, luchtvaartuigen en vaartuigen waarover 
u, of iemand namens u, de zorg over heeft;  

• aan zaken die u, of iemand namens u, onder zich heeft op grond van een huur-, huurkoop-, lease-, 
pacht- of pandovereenkomst. Of waar u het vruchtgebruik van heeft, waaronder het recht van 
gebruik en bewoning. 
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476  Eigendommen hotel- of motelgasten 
 
Bent u als hotel- of motelhouder op grond van artikel 7:609 BW aansprakelijk voor schade aan de 
eigendommen van uw gasten? Dan bent u daarvoor verzekerd. Wij vergoeden maximaal € 2.500,- per 
gast. Uw eigen risico is € 125,- per gast. 
 
496  Voorrisico 
 
U bent niet verzekerd voor aanspraken die het gevolg zijn van een handelen of nalaten dat heeft 
plaatsgevonden vóór aanvang van deze verzekering. 
 
512  Certificering 
 
U bent verzekerd als u bent gecertificeerd. 
 
Wordt uw certificering door de certificaatgever geschorst of ingetrokken? Dan moet u dit binnen 14 
dagen na de schriftelijke mededeling door de certificaatgever aan ons melden. Wij hebben het recht 
om de verzekering te beëindigen, met een opzegtermijn van 30 dagen. 
 
Bent u aansprakelijk voor schade? En hebt u de schorsing of intrekking niet of niet tijdig aan ons 
gemeld? Dan bent u niet verzekerd. Maar u bent wel verzekerd als u aantoont dat de oorzaak en de 
omvang van de schade geen verband houdt met het niet of niet voldoende naleven van de 
kwaliteitseisen van de certificering. 
 
547  Voorbehouden handelingen 
 
Bent u aansprakelijk als zorgverlener? Dan bent u daarvoor verzekerd. Voorwaarde is dat u medisch 
bevoegd bent volgens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, met name de 
artikelen 35-38. 
 
570  Grond-, sloop, hei- en trilwerkzaamheden 
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan onroerende zaken, veroorzaakt door 
grond-, sloop-, hei- of trilwerkzaamheden, wateronttrekking, verzakking, verschuiving of dijkdoorbraak.  
 
Met onroerende zaken bedoelen we hier ook ondergrondse kabels, leidingen en buizen. 
 
Wilt u zich hiervoor wel verzekeren? Meld dat dan uiterlijk drie weken voordat u begint met een werk. 
Per werk bekijken we dan wat het risico is, of we dit risico kunnen verzekeren, en zo ja onder welke 
voorwaarden. 
 
580  Uitsluiting beroepsaansprakelijkheid 
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het niet, niet op tijd of 
niet goed leveren van diensten. 
 
669  Raketboorwerkzaamheden 
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan zaken door raketboorwerkzaamheden. 
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672  Uitsluiting brandgevaarlijke werkzaamheden 
 
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan zaken door brandgevaarlijke 
werkzaamheden bij derden. 
 
Met brandgevaarlijk werk bedoelen wij werk waarbij gebruik wordt gemaakt van vuur of waarbij vonken 
of hoge temperaturen kunnen ontstaan. Zoals lassen (zowel autogeen als elektrisch), slijpen, snijden, 
plasmasnijden, verfafbranden, föhnen, solderen of vlamsolderen. 
 
673  Brandgevaarlijke werkzaamheden 
 
Bent u aansprakelijk voor schade door brand of ontploffing, veroorzaakt door brandgevaarlijke 
werkzaamheden bij derden? Dan bent u daarvoor verzekerd. Uw eigen risico is € 25.000,/ per 
aanspraak.  
 
Met brandgevaarlijk werk bedoelen wij werk waarbij gebruik wordt gemaakt van vuur of waarbij vonken 
of hoge temperaturen kunnen ontstaan. Zoals lassen (zowel autogeen als elektrisch), slijpen, snijden, 
plasmasnijden, verf afbranden, föhnen, solderen of vlamsolderen. 
 
Uw eigen risico is € 2.500,- per aanspraak als u kunt aantonen dat de volgende preventiemaatregelen 
zijn genomen: 
 

• brandbare materialen plaatst u op meer dan vijf meter van de werkplek. Is dat niet mogelijk? Dan 
dekt u de brandbare materialen af met branddekens;  

• bekledings- en isolatiemateriaal plaatst u op minimaal 50 cm van de werkplek;  

• op de werkplek of vlak daarbij is altijd minimaal één verzegeld draagbaar blustoestel aanwezig, 
met een inhoud van zes kilo bluspoeder (abc). Dit blustoestel wordt jaarlijks onderhouden door 
een erkend onderhoudsbedrijf; 

• op de werkplek of vlak daarbij zijn minimaal twee branddekens aanwezig; 

• branders die u niet gebruikt, dooft u en u draait de kraan op de gasfles dicht. Of u zet de brander 
op een brandersteun en u draait de vlam laag; 

• minimaal één uur na het werk controleert u de werkplek of er geen brand ontstaat. 
 
Bent u aansprakelijk voor schade door brandgevaarlijke werkzaamheden op of aan daken, dakgoten, 
daktrimmen en schoorstenen? En maakt u bij deze werkzaamheden gebruik van warmtebronnen, 
zoals gas of bitumenketels? Dan ben u alleen verzekerd als u een doorvoer door een dak maakt in 
verband met installatiewerkzaamheden. 
 
674  Brandgevaarlijk werk 
 
Bent u aansprakelijk voor zaakschade door brand of ontploffing, veroorzaakt door brandgevaarlijke 
werkzaamheden bij derden? Dan bent u daarvoor verzekerd. Uw eigen risico is € 50.000,- per 
aanspraak.  
 
Met brandgevaarlijk werk bedoelen wij werk waarbij gebruik wordt gemaakt van vuur of waarbij vonken 
of hoge temperaturen kunnen ontstaan. Zoals lassen (zowel autogeen als elektrisch), slijpen, snijden, 
plasmasnijden, verfafbranden, föhnen, solderen of vlamsolderen. 
 
Uw eigen risico is € 5.000,- per aanspraak als u kunt aantonen dat de volgende preventiemaatregelen 
zijn genomen: 
 

• brandbare materialen plaatst u op meer dan vijf meter van de werkplek. Is dat niet mogelijk? Dan 
dekt u de brandbare materialen af met branddekens;  

• bekledings- en isolatiemateriaal plaatst u op minimaal 50 cm van de werkplek;  
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• op de werkplek of vlak daarbij zijn altijd minimaal twee verzegelde draagbare blustoestellen 
aanwezig, elk met een inhoud van 12 kilo bluspoeder (abc). Of minimaal vier met een inhoud van 
zes kilo. Deze blustoestellen worden jaarlijks onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf; 

• op de werkplek of vlak daarbij zijn minimaal twee branddekens aanwezig; 

• branders die u niet gebruikt, dooft u en u draait de kraan op de gasfles dicht. Of u zet de brander 
op een brandersteun en u draait de vlam laag;  

• minimaal één uur na het werk controleert u de werkplek op een beginnende brand; 

• gasslangen zijn maximaal twee jaar oud en voldoen aan NEN 5654 (rubberslang met inlagen voor 
butaan- en propaangas). Bovendien hebben ze goede slangklemmen die goed zijn bevestigd. 

 
Bij opslag van brandbaar materiaal op het dak gelden bovendien de volgende voorwaarden:  
 

• brandbaar materiaal verspreidt u over het dak. De materiaalconcentraties worden minstens vijf 
meter van elkaar verwijderd;  

• het brandbaar materiaal plaatst u minimaal drie meter van de dakranden af en minimaal vijf meter 
van opgaand gevelwerk; 

• brandbare isolatiematerialen stapelt u niet hoger dan twee meter. 
 
Bij gebruik van bitumenketels gelden bovendien de volgende voorwaarden: 
 

• bitumenketels staan minimaal vijf meter van de gasfles af en hebben een temperatuurbegrenzer 
die de gastoevoer kan blokkeren; 

• de bitumenketels plaatst u in een metalen bak met een inhoud van minimaal de netto-inhoud van 
de ketel; 

• als u bitumenketels op het dak plaatst, dan moeten ze op onbrandbaar isolatiemateriaal of 
betontegels staan. 

 
Bij gebruik van gasflessen gelden bovendien de volgende voorwaarden: 
 

• gasflessen zijn goedgekeurd door een erkend bedrijf of instantie en voorzien van een 
keuringskenmerk;  

• gasflessen zijn onbeschadigd en hebben ze een doorstroombegrenzer. 
 
Bij renovatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden gelden bovendien de volgende voorwaarden:  
 

• u verzamelt, in overleg met uw opdrachtgever, informatie over de brandbaarheid van constructie, 
aansluitdetails en opgeslagen producten. Die informatie vult u in op een formulier 
'brandgevaarlijke werkzaamheden'. U geeft daarop ook aan hoe u het werk gaat uitvoeren;  

• als u onvoldoende brandpreventieve maatregelen kunt nemen, gebruik u koude kleefstof of 
zelfklevende materialen. 

 
Hebt u bovengenoemde maatregelen niet genomen? En bij een volgende aanspraak weer niet? Dan 
bent u niet verzekerd voor deze volgende aanspraak. 
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752  Kabels, leidingen en buizen 
 
Bent u aansprakelijk voor schade aan ondergrondse kabels, leidingen en buizen? Dan bent u 
daarvoor verzekerd. Wij vergoeden maximaal € 125.000,- per aanspraak als onderdeel van het 
verzekerd bedrag. Uw eigen risico is € 12.500,- per aanspraak.  
 
Er is geen eigen risico van toepassing en het schadebedrag wordt niet beperkt als u kunt aantonen 
dat de volgende preventiemaatregelen zijn genomen:  
 

• U meldt de graafwerkzaamheden bij het Kadaster, minimaal 3 en maximaal 20 dagen voordat u 
begint. Gaat u werken op niet-openbare wegen of waterwegen, op niet openbare terreinen of 
bedrijfsterreinen of bij kabel- of leidingbeheerders die niet bij het Kadaster zijn aangesloten? Dan 
vraagt u gegevens over de ligging van kabels, leidingen en buizen op bij de eigenaar of 
beheerder. 

• Zijn er onduidelijkheden? Dan raadpleegt u de beheerder van de kabel of leiding voordat u begint 
met graven. U doet dat ook als u een kabel, leiding of buis niet vindt, terwijl die wel op tekening 
staat. 

• U voert de aanwijzingen en instructies op die op de tekening of bijlage staan of die u van de 
beheerder krijgt. 

• Bent u aan het werk in een tracé naast bestaande kabels, leidingen of buizen? Dan stelt u de 
exacte ligging van de kabels, leidingen of buizen vast. Bijvoorbeeld door handmatig controleren en 
vrijmaken, of met elektronische of radiografische opsporingsapparatuur. Ook markeert u de 
ligging. Het aantal te maken proefsleuven en markeringen hangt af van de situatie. 

• Blootgelegde kabels, leidingen en buizen beschermt u tegen beschadigingen. 

• Moet u graven in een tracé boven bestaande kabels, leidingen en buizen uitgevoerd, of vlakbij 
bomen en struiken? Dan graaft u niet machinaal.  

 
Zijn bovengenoemde maatregelen niet genomen? En bij een volgende aanspraak weer niet? Dan bent 
u voor deze volgende aanspraak niet verzekerd. 
 
858  Algemene leveringsvoorwaarden 
 
U bent verplicht om overeenkomsten aan te gaan waarop uw algemene voorwaarden van toepassing 
zijn. Hierbij geldt dat:  
 

• deze voorwaarden uw aansprakelijkheid beperken; en 

• wij met de inhoud en het gebruik van deze voorwaarden uitdrukkelijk hebben ingestemd.  
 
Bent u aansprakelijk gesteld voor een schade? En kunt u geen beroep doen op uw algemene 
voorwaarden? Dan vergoeden wij niet meer dan wat we zouden vergoeden als u wel een beroep op 
uw algemene voorwaarden had kunnen doen.   
 
In de volgende situaties kan het voorkomen dat  u geen beroep kunt doen op uw algemene 
voorwaarden: 
 

• u hebt uw algemene voorwaarden niet op de juiste wijze van toepassing verklaard op de 
overeenkomst die u met uw contractspartij hebt gesloten; 

• uw contractspartij heeft uw algemene voorwaarden bij het afsluiten van de overeenkomst 
schriftelijk afgewezen; 

• u hebt uw contractspartij geen redelijke mogelijkheid geboden om, zoals bedoeld in de wet, kennis 
te nemen van uw algemene voorwaarden. 

 
Oordeelt de rechter dat een beroep op een bepaling van deze algemene voorwaarden niet is 
toegestaan, omdat de bepaling onredelijk bezwarend is of in strijd met de redelijkheid en billijkheid ? 
Dan behandelen wij de schade zonder deze bepaling toe te passen. 
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Let op: Gaat u andere voorwaarden hanteren? Dan moet u deze tijdig aan ons ter goedkeuring 
voorleggen. 
 
2046 Financieringsclausule 
 
Is er sprake van schade aan, of verlies van, de verzekerde auto? Dan betalen wij het eventuele 
schadebedrag aan de financieringsmaatschappij die bij ons bekend is en die eigenaar is van deze 
auto. Als eigenaar van de auto is de financieringsmaatschappij bovendien WA-verzekerd via deze 
verzekering. 
 
2659 Boekwaarde 
 
In de polisvoorwaarden staat hoe wij de waarde van uw auto bepalen. U heeft een leaseauto. Daarom 
bepalen wij bij een cascoschade de waarde van uw auto volgens annuïtaire afschrijving. 
Wij gebruiken hiervoor het rentepercentage waarmee in de leaseovereenkomst is gerekend. 
De leaseovereenkomst kan een looptijd hebben van 24, 36, 48, 60 of 72 maanden. Wij kunnen hier 
alleen rekening mee houden als u bij het aangaan van de verzekering, of bij het indienen van een 
schadeclaim: 
 

• De percentages in de leaseovereenkomst doorgeeft én 

• De duur van de overeenkomst aan ons doorgeeft. 
 
4071 Leaseauto 
 
In de voorwaarden staan uitsluitingen voor leaseauto's. Wij weten dat de verzekerde auto een 
leaseauto is. Daarom gelden deze uitsluitingen in de voorwaarden niet voor u. 
 
APQ Appartementen VVE 
 
Het verzekerde gebouw is gesplitst in verschillende appartementsrechten. Als er schade is aan het 
gebouw, dan geldt het volgende: 
 

• Als de schade is veroorzaakt door het handelen of nalaten van een andere  
appartementsgerechtigde, dan bent u toch verzekerd. Ook als we volgens de voorwaarden of de 
wet niet verplicht zijn om de schade te vergoeden. Wij kunnen wel de schade verhalen op de 
persoon die de schade veroorzaakt heeft. 

• Als de schade meer is dan € 12.500, dan bepaalt de vergadering van eigenaren hoe en aan wie 
wij de vergoeding betalen. Dit moet worden vastgelegd in de notulen en gewaarmerkt worden door 
de voorzitter. 

• Zodra wij de schade hebben vergoed, hebben wij tegenover alle belanghebbenden voldaan aan 
onze verplichtingen. 

 
BBF Schade door lekken drank/ijs 
 
U bent verzekerd tegen schade door drank en ijs, dat onvoorzien lekt of stroomt uit de daarvoor 
bestemde installatie. Of uit een breuk in een leiding die op de installatie is aangesloten. Ook de 
schade van de weggevloeide drank en ijs is verzekerd. 
U krijgt geen vergoeding: 
 

• als de schade ontstaat door slecht onderhoud of als de installatie in een slechte staat verkeert;  

• voor schade aan de installatie of leidingen zelf. Als deze schade veroorzaakt is door een   
verzekerde gebeurtenis, dan krijgt u wel een vergoeding. 
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BBG Schade door lekken drank/ijs 
 
U bent verzekerd tegen schade door drank en ijs, dat onvoorzien lekt of stroomt uit de daarvoor 
bestemde installatie. Of uit een breuk in een leiding die op de installatie is aangesloten. 
U krijgt geen vergoeding: 
 

• als de schade ontstaat door slecht onderhoud of als de installatie in een slechte staat verkeert;  

• voor schade aan de installatie of leidingen zelf. Als deze schade veroorzaakt is door een   
verzekerde gebeurtenis, dan krijgt u wel een vergoeding. 

 
BL1 Brandblusapparaten 
 
In de ruimten die u gebruikt moet minimaal 1 brandblusapparaat zijn. Als de overheid, bijvoorbeeld de 
gemeente, voorschrijft dat het er meer moeten zijn, dan moet u aan de voorschriften van die overheid 
voldoen. 
 
De brandblusapparaten moeten: 
 

• in goede staat zijn en klaar zijn om direct te gebruiken; 

• goed zichtbaar en bereikbaar zijn; 

• elke 2 jaar worden gecontroleerd en onderhouden door een deskundig bedrijf; 

• goed bekend zijn bij het personeel, zodat zij de brandblusapparaten kunnen gebruiken. 
 
BOE Buitenopslag (garantie)  
 
Als u brandbare materialen, zoals hout, pallets, kunststof of afvalcontainers binnen 10 meter van gevel 
of afdak hebt opgeslagen, dan geldt bij brandschade een eigen risico van 10% van het schadebedrag 
met een minimum van € 25.000,00 en een maximum van € 100.000,00 per gebeurtenis. 
 
Als er meerdere dekkingen op de schade van toepassing zijn, trekken wij dit eigen risico slechts één 
keer af van de schadevergoeding. 
 
Kunt u aannemelijk maken dat dezelfde brandschade niet door deze materialen is ontstaan of 
vergroot, dan geldt het eigen risico niet. 
 
BWA Brandgevaarlijke werkzaamheden 
 
Brandgevaarlijk werk is werk waarbij sprake is van gebruik van vuur of waarbij hoge temperaturen of 
vonkvorming kan optreden zoals bij lassen (autogeen en elektrisch), slijpen, snijden (incl. 
plasmasnijden), verfafbranden (incl. föhnen), (vlam)solderen en werkzaamheden op of aan daken, 
dakgoten en -trimmen en schoorstenen, met behulp van warmtebronnen (zoals gas of bitumenketels). 
Bij brandgevaarlijk werk bent u verplicht de volgende maatregelen te (laten) nemen: 
 

• Genoemde werkzaamheden worden verricht door gekwalificeerd personeel, met deskundigheid op 
het gebied van de betreffende werkzaamheid. De uitvoering vindt plaats door of onder toezicht van 

• verantwoordelijk personeel, van u of het voor u werkzame bedrijf. Brandbare stoffen, behalve die 
waarmee of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden, moeten verwijderd worden tot op een 
veilige afstand van minimaal 5 meter (bij lassen of snijden 10 meter). Als dit niet mogelijk is, 
moeten zij beschermd worden door een branddeken. 

• Iemand moet aanwezig zijn met een goedgekeurde en functionerende brandslang of brandblusser 
van minimaal 6 kg klasse ABC. 

• Gedurende minimaal één uur na beëindiging van de werkzaamheden moet de werkplek 
gecontroleerd worden op het ontstaan van brand. 
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Dit geldt zowel bij werkzaamheden in eigen beheer als bij uitvoering door derden. 
 
Blijkt in geval van schade, dat in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de brand vermoedelijk 
is uitgebroken, werkzaamheden, als hierboven omschreven, zijn uitgevoerd, moet u aannemelijk 
maken dat genoemde voorzorgsmaatregelen getroffen zijn. Indien deze maatregelen niet zijn 
getroffen, zal een eigen risico ingehouden worden van 10% van het schadebedrag, met een minimum 
van € 25.000,00 en een maximum van € 250.000,00 per gebeurtenis. Zijn er meerdere dekkingen op 
de schade van toepassing? Dan trekken wij dit eigen risico slechts één keer af van de 
schadevergoeding. 
 
BWZ Brandgevaarlijke werkzaamheden 
 
Brandgevaarlijk werk is werk waarbij sprake is van gebruik van vuur of waarbij hoge temperaturen of 
vonkvorming kan optreden zoals bij: lassen, slijpen, vlamsolderen en andere werkzaamheden waarbij 
sprake is van open vuur. 
 
Als u brandgevaarlijke werkzaamheden gaat uitvoeren, bent u verplicht alle brandbare stoffen te 
verplaatsen tot een afstand van minimaal 5 meter van de plaats waar de werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Als verplaatsen niet mogelijk is, moeten de brandbare stoffen brandwerend worden 
afgeschermd. 
Dat geldt ook voor roosters boven putten binnen 5 meter. 
Daarnaast moet een functionerend blusmiddel van voldoende omvang ter plekke aanwezig zijn voor 
direct gebruik. 
Gedurende minimaal één uur na beëindiging van de werkzaamheden moet de werkplek gecontroleerd 
worden op het ontstaan van brand. Dit geldt zowel bij werkzaamheden in eigen beheer als bij 
uitvoering door derden. 
 
Blijkt in geval van schade, dat in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de brand vermoedelijk 
is uitgebroken, werkzaamheden, als hierboven omschreven, zijn uitgevoerd, moet u aannemelijk 
maken dat genoemde voorzorgsmaatregelen getroffen zijn.  
Indien deze maatregelen niet zijn getroffen, zal een eigen risico ingehouden worden van 10% 
van het schadebedrag, met een minimum van € 25.000,00 en een maximum van € 100.000,00 per 
gebeurtenis. Zijn er meerdere dekkingen op de schade van toepassing, dan trekken wij 
dit eigen risico slechts één keer af van de schadevergoeding. 
 
EBV Eigenaarsbelang 
 
U bent ook verzekerd voor het eigenaarsbelang van appartementseigenaren die tot de verzekerde 
vereniging behoren. 
Met eigenaarsbelang bedoelen we de verbouwingen en verbeteringen die voor rekening van de 
appartementseigenaren zijn aangebracht aan of in hun appartement. 
 
ELH Elektrische installatie 
 
De elektrische installatie moet: 
 

• voldoen aan de veiligheidsnorm voor laagspanningsinstallaties NEN 1010; 

• tenminste 1 keer per 5 jaar, of vaker als dat volgens een risico-inventarisatie wordt verlangd, 
gecontroleerd worden door een op dit gebied deskundig bedrijf volgens de bepalingen in NEN 
3140; 

• bij gebreken uiterlijk binnen 3 maanden na constatering hiervan zijn hersteld. Afhankelijk van de 
ernst van de constatering kan een andere termijn gelden. 
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Als bij schade blijkt dat niet aan al deze voorwaarden is voldaan, bieden wij alleen dekking als 
verzekerde aannemelijk maakt dat de schade geen causaal verband houdt met het niet voldoen aan 
deze voorwaarden. 
 
ELI Elektrische installatie 
 
De elektrische installatie moet: 
 

• voldoen aan de veiligheidsnorm voor laagspanningsinstallaties NEN 1010; 

• tenminste 1 keer per 5 jaar, of vaker als dat volgens een risico-inventarisatie wordt verlangd, 
gecontroleerd worden door een op dit gebied deskundig bedrijf volgens de bepalingen in NEN 
3140; 

• bij gebreken uiterlijk binnen 3 maanden na constatering hiervan zijn hersteld. Afhankelijk van de 
ernst van de constatering kan een andere termijn gelden. 

 
In plaats van bovengenoemde controle volgens de NEN 3140 is het toegestaan een Verzekerings 
Inspectie Elektrotechnische Risico's (VIER) uit te laten voeren die voldoet aan door ons gestelde eisen 
ten aanzien van controle, rapportage en herstelverklaring. De bij de controle geconstateerde gebreken 
moeten binnen de in dit rapport genoemde termijnen worden hersteld. We stellen bij deze controle 
geen eis dat de gehele installatie moet voldoen aan NEN 1010, maar alle wijzigingen aan de installatie 
vanaf de datum van geldigheid van deze clausule moeten wel voldoen aan NEN 1010. 
 
Als bij schade blijkt dat niet aan al deze voorwaarden is voldaan, bieden wij alleen dekking als 
verzekerde aannemelijk maakt dat de schade geen causaal verband houdt met het niet voldoen aan 
deze voorwaarden. 
 
ETK Extra kosten 
 
Met extra kosten bedoelen wij de kosten die u in alle redelijkheid moet maken om uw bedrijf, ter 
plaatse of ergens anders, zo goed mogelijk voort te zetten na een verzekerde gebeurtenis. 
 
U krijgt de extra kosten volledig vergoed tot maximaal het hiervoor verzekerde bedrag. U krijgt de 
vergoeding maximaal 52 weken, vanaf het moment dat de gebeurtenis plaatsvond. 
 
U bent niet verzekerd voor de kosten om uw administratie te reconstrueren. 
 
GAD Geld/automaten 
 
Wij vergoeden geen geld, geldswaardig papier en automaten met hun inhoud, als de schade het 
gevolg is van diefstal en diefstal na inbraak. 
 
Ook vergoeden wij geen schade door vandalisme aan automaten met hun inhoud. 
 
GLS Glas 
 
Wij bieden dekking voor schade door breuk, inclusief in verband hiermee te maken kosten voor 
noodvoorzieningen, van alle ruiten die dienen tot lichtdoorlating en die aanwezig zijn in ramen en 
deuren van het omschreven gebouw. 
 
Er is geen eigen risico van toepassing. 
 
Alleen als dit apart op het polisblad is vermeld, bieden wij ook dekking voor schade aan versieringen, 
beschilderingen of belettering op de ruiten of door breuk van ruiten: 
 

• in de windschermen en balkon- en terreinafscheidingen; 
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• van gebrandschilderd glas, ge-etst, versierd en gebogen glas; 

• door eigen gebrek bij glas-in-lood en draadglas; 

• tijdens aan- en verbouw van het gebouw en/of zolang dit leeg staat. 
 
Bij breuk van ruiten zullen wij het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde 
soort en hoedanigheid laten vervangen of de kostprijs van het glas vermeerderd met de inzetkosten in 
geld vergoeden. 
 
HRA Afvalbehandeling 
 
In elk geval onmiddellijk na sluiting van het bedrijf moet de inhoud van asbakken en/of afvalemmers 
worden verzameld in een metalen afvalbak, met een goed sluitende metalen deksel of in een afvalbak 
van onbrandbaar materiaal en/of een zelfdovende constructie. 
 
Het gebruik van andere afvalbakken is niet toegestaan. 
 
Alleen in de keuken en uitsluitend voor het verzamelen van etensresten, mogen kunststof afvalbakken 
gebruikt worden. 
 
HRH Horeca 
 
Bedrijfsvergunningen 
 
Tijdens de looptijd van de verzekering moet het bedrijf beschikken over de voor de uitoefening van het 
bedrijf noodzakelijke vergunningen, verleend door de daartoe bevoegde instanties. 
 
Frituren / fonduen 
 
Schade door brand is alleen gedekt als: 
 

• er direct toezicht is, zodra de frituuroven is ingeschakeld; 

• er in de directe nabijheid van de frituuroven, voor die frituuroven passende, metalen deksels met 
haak en een blusdeken aanwezig zijn op een zichtbare en goed bereikbare plaats; 

• de frituuroven voorzien is van een goed werkende maximaal- en regelthermostaat. Als sprake is 
van een gasgestookte oven moet deze voorzien zijn van een waakvlambeveiliging; 

• boven de frituuroven een afzuiginstallatie van onbrandbaar materiaal aanwezig is, waarvan de 
filters regelmatig worden gereinigd (dan wel vervangen); 

• de frituuroven en de afzuiginstallatie jaarlijks gecontroleerd en onderhouden worden, inclusief het 
reinigen van het afvoerkanaal door een op dit gebied deskundig bedrijf; 

• er sprake is van een veiligheidsklep in de gasleiding; 

• er sprake is van een brandklep/terugslagklep in de afzuiginstallatie; dit geldt alleen als de 

• afzuiginstallatie hiervoor geschikt is en als er sprake is van een verdieping boven de ruimte met de 
afzuiginstallatie. 

 
Bij het gebruik van alternatieven voor een frituuroven, waaronder een wok of fonduepan, gelden de 
volgende aanvullende vereisten: 
 

• boven de verhittingsbron moet een deugdelijke afzuiginstallatie van onbrandbaar materiaal 
aanwezig zijn, waarvan de filters regelmatig worden gereinigd (dan wel vervangen); 

• de afzuiginstallatie moet jaarlijks gecontroleerd en onderhouden worden, inclusief het reinigen van 
het afvoerkanaal, door een op dit gebied deskundig bedrijf. 

 
In alle gevallen moet er in de directe nabijheid van de verhittingsbron(nen) tenminste 1 branddeken 
aanwezig zijn. 
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Brandblusapparaten 
 
In de ruimten die u gebruikt, moet minimaal 1 brandblusapparaat zijn. Als de overheid, bijvoorbeeld de 
gemeente, voorschrijft dat het er meer moeten zijn, dan moet u aan de voorschriften van die overheid 
voldoen. 
 
De brandblusapparaten moeten: 
 

• in goede staat zijn en klaar zijn om direct te gebruiken; 

• goed zichtbaar en bereikbaar zijn; 

• elke 2 jaar worden gecontroleerd en onderhouden door een deskundig bedrijf; 

• goed bekend zijn bij het personeel, zodat zij de brandblusapparaten kunnen gebruiken. 
 
Niet nakomen van verplichtingen 
 
Wij verlenen geen dekking als blijkt dat de verzekerde niet heeft gehandeld volgens de 
uitgangspunten waarop deze verzekering is gebaseerd of als de verzekerde niet heeft voldaan aan de 
verplichtingen die hem in deze overeenkomst zijn opgelegd, tenzij de verzekerde bewijst dat er geen 
enkel verband met de schade bestaat. 
 
HRW Brandschade door frituren 
 
Schade door brand is alleen gedekt als: 
 

• er direct toezicht is, zodra de frituuroven is ingeschakeld; 

• er in de directe nabijheid van de frituuroven, voor die frituuroven passende, metalen deksels met 
haak en een blusdeken aanwezig zijn op een zichtbare en goed bereikbare plaats; 

• de frituuroven voorzien is van een goed werkende maximaal- en regelthermostaat. Als sprake is 
van een gasgestookte oven moet deze voorzien zijn van een waakvlambeveiliging; 

• boven de frituuroven een afzuiginstallatie van onbrandbaar materiaal aanwezig is, waarvan de 
filters regelmatig worden gereinigd (dan wel vervangen); 

• de frituuroven en de afzuiginstallatie jaarlijks gecontroleerd en onderhouden worden, inclusief het 
reinigen van het afvoerkanaal door een op dit gebied deskundig bedrijf; 

• er sprake is van een veiligheidsklep in de gasleiding; 

• er sprake is van een brandklep/terugslagklep in de afzuiginstallatie; dit geldt alleen als de 
afzuiginstallatie hiervoor geschikt is en als er sprake is van een verdieping boven de ruimte met de 
afzuiginstallatie. 

 
Bij het gebruik van alternatieven voor een frituuroven, waaronder een wok of fonduepan, gelden de 
volgende aanvullende vereisten: 
 

• boven de verhittingsbron moet een deugdelijke afzuiginstallatie van onbrandbaar materiaal 
aanwezig zijn, waarvan de filters regelmatig worden gereinigd (dan wel vervangen); 

• de afzuiginstallatie moet jaarlijks gecontroleerd en onderhouden worden, inclusief het reinigen van 
het afvoerkanaal, door een op dit gebied deskundig bedrijf. 

 
In alle gevallen moet er in de directe nabijheid van de verhittingsbron(nen) tenminste 1 branddeken 
aanwezig zijn. 
 
IBC Inbraakpreventie kantoorruimten 
 
Laptops, notebooks, tablets, beeldschermen en kostbare communicatie apparatuur mag u alleen 
onbeheerd achterlaten als u ze opbergt in een afgesloten kast. Of als u ze verankert aan de muur of 
aan de inventaris. Dat doet u met anchor pads of staalkabels. Een eventueel benodigde sleutel 
moet via goed sleutelbeheer niet eenvoudig beschikbaar zijn. 
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Als u niet voldoet aan deze voorwaarden, dan zijn de apparaten niet verzekerd voor diefstal of schade 
bij een inbraak. 
 
IC2 Brutowinstverklaring 
 
U bent verzekerd tot het op de polis genoemde verzekerde bedrag. 
 
Binnen zes maanden na elk boekjaar moet u ons een verklaring van uw accountant of boekhouder 
laten zien, waarin de gerealiseerde brutowinst staat. 
Als de gerealiseerde brutowinst hoger of lager is dan geschat dan passen wij uw premie achteraf aan. 
De bijbetaling of teruggave is maximaal het genoemde percentage. Hiermee vervalt de 30% 
overdekking zoals staat vermeld in de voorwaarden. 
 
IP1 Preventie 
 
Schade door diefstal, vandalisme of brandstichting is alleen gedekt als: 
 

• er sprake is van braak aan het gebouw; 

• er preventiemaatregelen genomen zijn die voldoen aan de eisen van het CCV (zie www.hetccv.nl); 
deze maatregelen uitgevoerd zijn door en jaarlijks gecontroleerd worden door een BORG of VEB 
erkend beveiligingsbedrijf; 

• de inbraakalarminstallatie volledig functioneert en daadwerkelijk ingeschakeld is tijdens de 
gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt; 

• er sprake is van een zorgvuldig sleutelbeheer (hieronder verstaan wij in ieder geval: dat bekend is 
wie de beschikking heeft over welke sleutel, dat codehouders een eigen, unieke code hebben en 
dat de sleutels en codes onderling niet worden uitgewisseld) en toegezien wordt op de naleving 
daarvan; 

• er sprake is van een directe alarmopvolging. 
 
Bij inbraakcompartimentering moeten waardevolle zaken worden opgeborgen in afgesloten ruimtes 
die aan de daarvoor geldende inbraakeisen voldoen. Als dit deel uitmaakt van de gekozen 
beveiligingsklasse, moeten deze waardevolle zaken daarin zijn opgeborgen. 
 
Als de alarminstallatie defect is, moet u direct maatregelen nemen om schade door diefstal, 
vandalisme of brandstichting te voorkomen. Als herstel van de alarminstallatie niet binnen 24 uur 
mogelijk is, moet u direct contact met ons opnemen. Wij kunnen dan nieuwe afspraken met u maken 
die schade moeten voorkomen. 
 
Neem ook contact met ons op, bij: 
 

• elke verbouwing of wijziging die invloed kan hebben op de beveiliging (bijv. herindeling van de 
bedrijfsruimte of het -terrein); 

• elke wijziging die de kans op diefstal, vandalisme of brandstichting kan beïnvloeden (bijv. 
uitbreiding of wijziging van uw productaanbod). 

 
Als u niet aan het bovenstaande voldoet, dan bieden wij geen dekking. 
 
In afwijking van het bovenstaande is 
 

• brandstichting wel gedekt als de dader(s) het gebouw niet is/zijn binnen gegaan, 

• brandstichting wel gedekt als de brandstichting plaats vindt binnen het gebouw tijdens de 
openingstijden, 

• vandalisme tijdens de openingstijden wel gedekt na wederrechtelijk binnendringen, ook zonder 
braak aan het gebouw. 

 

http://www.hetccv.nl/
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IP4 Preventie 
 
Schade door diefstal, vandalisme of brandstichting is alleen gedekt als: 
 

• er sprake is van braak aan het gebouw. Dit geldt niet als er sprake is van brandstichting zonder 
dat men het gebouw is binnen gegaan; 

• er preventiemaatregelen genomen zijn die voldoen aan de eisen van het CCV (zie www.hetccv.nl); 

• er sprake is van een zorgvuldig sleutelbeheer (hieronder verstaan wij in ieder geval: dat bekend is 
wie de beschikking heeft over welke sleutel, dat codehouders een eigen, unieke code hebben en 
dat sleutels en codes onderling niet worden uitgewisseld) en toegezien wordt op de naleving 
daarvan; 

 
Bij inbraakcompartimentering moeten waardevolle zaken worden opgeborgen in afgesloten ruimtes 
die aan de daarvoor geldende inbraakeisen voldoen. Als dit deel uitmaakt van de gekozen 
beveiligingsklasse, moeten deze waardevolle zaken daarin zijn opgeborgen. 
 
Neem contact met ons op, bij: 
 

• elke verbouwing of wijziging die invloed kan hebben op de beveiliging (bijv. herindeling van de 
bedrijfsruimte of het -terrein); 

• elke wijziging die de kans op diefstal, vandalisme of brandstichting kan beïnvloeden (bijv. 
uitbreiding of wijziging van uw productaanbod). 

 
Als u niet aan het bovenstaande voldoet, dan bieden wij geen dekking. 
 
In afwijking van het bovenstaande is 
 

• brandstichting wel gedekt als de dader(s) het gebouw niet is/zijn binnengegaan, 

• brandstichting wel gedekt als de brandstichting plaats vindt binnen het gebouw tijdens de 
openingstijden, 

• vandalisme tijdens de openingstijden wel gedekt na wederrechtelijk binnendringen, ook zonder 
braak aan het gebouw. 

 
 
KS4  Koelschade 
 
Als u schade hebt doordat uw koel- of vriesinstallatie niet meer (goed) werkt, bijvoorbeeld door verlies, 
waardevermindering of bederf van uw goederen, bent u daarvoor verzekerd.  
 
Maar alleen als de koelschade is ontstaan door:  
 

• plotselinge en onvoorziene beschadiging van uw koel of vriesinstallatie en daarbij horende 
reservoirs, leidingen en andere onderdelen; 

• stroomuitval van een aaneen gesloten periode van minimaal 6 uur. 
 
Per gebeurtenis hebt u een eigen risico van 10% van uw verzekerde bedrag. 
 
TM1 Tassen met medische inhoud 
 
Als u schade hebt door diefstal van tassen met medische inhoud uit een afgesloten auto, bent u alleen 
verzekerd als er sporen zijn van braak aan de auto. We vergoeden per gebeurtenis maximaal  
€ 1.500,-. 
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VD002 Bijzondere acceptatie motorrijtuigen 
 
Acceptatie van het motorrijtuig of aanhanger en/of het wijzigen van deze verzekering vindt plaats op 
basis van een bijzondere procedure. Er is pas dekking nadat definitieve acceptatie heeft plaats 
gevonden. 
 
VD040 Lesdoeleinden 
 
Het verzekerde voertuig wordt gebruikt voor les- en examendoeleinden. Deze verzekering verleent 
hiervoor dekking mits het voertuig aan de wettelijke eisen voldoet. Daaronder vallen onder andere een 
dubbele bediening, extra spiegels en een blauw lesbord. Naast de leerling respectievelijk kandidaat 
dient een erkend instructeur of examinator te zitten. 
De dekking geldt ook indien het motorrijtuig wordt gebruikt voor het geven van rijlessen op een door 
de gemeente voor rijlessen bestemd terrein, zonder dat er een rijinstructeur naast de bestuurder is 
gezeten en de instructeur in staat is het ontstekingscontact van het motorrijtuig langs radiografische 
weg te onderbreken. 
 
VD046 Inspectie Brand 
 
Acceptatie van het risico en/of het wijzigen van deze verzekering vindt eerst plaats na technische 
inspectie. Tenzij anders is overeengekomen is er eerst dekking nadat inspectie en definitieve 
acceptatie heeft plaats gevonden. 
 
VD133 Blusmiddelen en afval/emballage 
 
Blusmiddelen 
 
Het minimum aantal brandblussers is afhankelijk van de vloeroppervlakte van het bedrijfspand, het 
gebruik etc. Als regel geldt dat in ieder bedrijf per verdiepingsvloer minimaal 1 brandblusser of 
slanghaspel aanwezig moet zijn om het begin van brand te kunnen bestrijden.  
 
Afval en emballagebehandeling 
 
De kans op een brand wordt aanzienlijk minder door de juiste wijze van afval & emballage 
behandeling. Als regel geldt dat geen losse opslag plaats vindt tegen gevels of onder afdaken en dat 
afval verzameld moet worden in metalen afvalcontainers, die, wanneer buiten geplaatst, afsluitbaar 
moeten zijn door middel van hangsloten. Deze container en emballage moet op veilige afstand, ten 
minste 5 meter, van de gevel van het gebouw staan. 
 
VD134 Afval en emballage 
 
De kans op een brand wordt aanzienlijk minder door de juiste wijze van afval & emballage 
behandeling. Als regel geldt dat geen losse opslag plaats vindt tegen gevels of onder afdaken en dat 
afval verzameld moet worden in metalen afvalcontainers, die, wanneer buiten geplaatst, afsluitbaar 
moeten zijn door middel van hangsloten. Deze container en emballage moet op veilige afstand, ten 
minste 5 meter, van de gevel van het gebouw staan. 
 
VD136 Tweede gezinsauto 
 
De premie voor deze verzekering is gebaseerd op het feit dat verzekeringnemer nog een (of meer) 
motorrijtuig(en) bij verzekeraar verzekerd heeft en dat deze verzekerde motorrijtuigen binnen één 
huishouding in gebruik zijn. 
De premie voor deze verzekering wordt aangepast, indien de verzekering van het motorrijtuig 
waarvoor normale tariefpremie in rekening wordt gebracht, vervalt. 
  



 
 

Clausules ASR Schadeverzekering N.V. 

VD203 Financiering 
 
Voor dit motorrijtuig loopt een lening. Raakt het motorrijtuig technisch of economisch total loss? 
Of wordt het gestolen? Dan keren wij de schadevergoeding uit aan de geldverstrekker. Zodra de 
overeenkomst met de geldverstrekker is beëindigd, moet u dit aan ons melden. 
 
VD204 Beveiliging auto 
 
U bent alleen verzekerd voor schade door (poging tot) joyriden, diefstal, inbraak, oplichting en 
verduistering: 
 

• als uw auto een alarmsysteem met hellingshoekdetectie CCV Klasse 3 heeft, in combinatie met 
een voertuigvolgsysteem CCV Klasse 4 of CCV Klasse 5, of in combinatie met een 
terugvindsysteem (peilzender) CCV Klasse TV. Vermissing van de auto moet direct gemeld zijn bij 
een erkende Particuliere Alarmcentrale (PAC), en 

• als het systeem goed werkt en is ingeschakeld tijdens de gebeurtenis, en 

• als het certificaat van het systeem geldig is tijdens de gebeurtenis. U moet zelf zorgen voor een 
noodzakelijke vernieuwing van die geldigheid. 

 
In de polisvoorwaarden leest u aan welke verdere (keurmerk)eisen een beveiligingssysteem moet 
voldoen. Meer informatie over de CCV klassen en PAC's vindt u op www.hetccv.nl. 
 
WVE Garantie tegen onderverzekering Gebouw 
 
De herbouwwaarde van het gebouw is vastgesteld door een door ons benoemde deskundige. Tot 
maximaal 8 jaar na de datum waarop deze waardevaststelling heeft plaats gevonden, verbinden wij 
geen consequenties aan een eventuele tussentijds geconstateerde onderverzekering, tenzij deze 
onderverzekering veroorzaakt is door na de waardevaststelling gerealiseerde aan- of verbouw. 
Om de waardeontwikkeling gedurende deze periode te kunnen opvangen, wordt het verzekerd bedrag 
(en in evenredigheid de premie) jaarlijks verhoogd door middel van een index. 
 
WVH Garantie tegen onderverzekering Huurdersbelang 
 
De waarde van het huurdersbelang is vastgesteld door een door ons benoemde deskundige. Tot 
maximaal 8 jaar na de datum waarop deze waardevaststelling heeft plaats gevonden, verbinden wij 
geen consequenties aan een eventuele tussentijds geconstateerde onderverzekering, tenzij deze 
onderverzekering veroorzaakt is door na de waardevaststelling gerealiseerde aan- of verbouw. 
Om de waardeontwikkeling gedurende deze periode te kunnen opvangen, wordt het verzekerd bedrag 
(en in evenredigheid de premie) jaarlijks verhoogd door middel van een index. 
 
WVI Garantie tegen onderverzekering Inventaris 
 
De waarde van de inventaris is vastgesteld door een door ons benoemde deskundige. Tot maximaal 8 
jaar na de datum waarop deze waardevaststelling heeft plaats gevonden, verbinden wij geen 
consequenties aan een eventuele tussentijds geconstateerde onderverzekering, tenzij deze 
onderverzekering veroorzaakt is door na de waardevaststelling gerealiseerde uitbreiding of wijziging 
van het bedrijf. 
Om de waardeontwikkeling gedurende deze periode te kunnen opvangen, wordt het verzekerd bedrag 
(en in evenredigheid de premie) jaarlijks verhoogd door middel van een index. 
 
 
WVV Tijdelijke overdekking 
 
Het definitief te verzekeren bedrag wordt overeenkomstig uw verzoek vastgesteld door een door ons 
benoemde deskundige. Tot de datum van akkoord op deze vastgesteld waarde, echter uiterlijk 

http://www.hetccv.nl/
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gedurende 6 maanden te rekenen vanaf de aangevraagde ingangsdatum, geldt een overdekking tot 
ten hoogste van het huidige verzekerde bedrag. 
 
 


