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102 Nieuwwaarderegeling n.v.t. 
 
De regelingen als omschreven in artikel 2.2 en 2.3 van het voorwaardenblad 302-91/303-91 zijn niet 

van toepassing. 
 
136 Alarmsysteem hellingshoekdetectie 

 
In geval van schade door diefstal van of  joyriding met het motorrijtuig geldt de Casco-dekking 
alleen indien sprake is van de hierna genoemde omstandigheden.  

 

• Het motorrijtuig is voorzien van een alarmsysteem met hellingdetectie of  beveiligingssysteem 
klasse 3 dat door een VbV-erkend (of  gelijkwaardig) inbouwbedrijf  is ingebouwd en wordt 
onderhouden. Verzekeringnemer dient dit aan te tonen met een certif icaat welke voldoet aan de 

eisen van VbV. 

• Op het moment van schade is dit beveiligingssysteem ingeschakeld en het motorrijtuig deugdelijk  
afgesloten. 

 
138 Alarmsysteem hellinghoek + KVW 
 

In geval van schade door diefstal van of  joyriding met het motorrijtuig geldt de Casco -dekking 
alleen indien sprake is van de hierna genoemde omstandigheden: 
 

• Het motorrijtuig is voorzien van een alarmsysteem met hellingdetectie of  beveiligingssysteem 
klasse 3 dat door een VbV-erkend (of  gelijkwaardig) inbouwbedrijf  is ingebouwd en wordt  
onderhouden. Verzekeringnemer dient dit aan te tonen met een certif icaat welke voldoet aan de 

eisen van VbV. 

• Op het moment van schade is dit beveiligingssysteem ingeschakeld en het motorrijtuig deugdelijk  
afgesloten. 

 

Indien het motorrijtuig wordt gestolen of  joyriding plaatsvindt met gebruik van de orig inele 
sleutels die bij het motorrijtuig behoren, geldt voor de Casco -dekking een eigen risico van 10% van 
de vastgestelde schade. Dit eigen risico wordt verlaagd tot het algemene eigen risico dat op het  

polisblad is vermeld indien deze sleutels zijn gestolen waarbij sprake is van een hierna genoemde 
gebeurtenis: 
 

• Diefstal uit de woning van de regelmatige bestuurder door iemand die het gebouw wederrechtelijk  
is binnengedrongen door braak. Dit geldt alleen indien op het moment van schade sprake is van 
omstandigheden zoals hierna genoemd:  

 
De woning is beveiligd volgens Keurmerk Veilig Wonen of  van een hogere bouwkundige 
beveiligingsklasse, waarvoor een certif icaat is afgegeven door een erkend (NCP-erkend BORG) 

beveiligingsbedrijf . De beveiliging wordt volledig en juist gebruikt. 
 

• Diefstal uit een andere woning dan die van de regelmatige bestuurder.  

• Gewelddadige beroving. 
 
324 Eigen risico 
 

Voor schade aan het motorrijtuig als omschreven in artikel 1.2 lid a t/m j van het voorwaardenblad 
303-91 Cascoverzekering bedraagt het eigen risico € 136,00 per gebeurtenis. 
 

324A Eigen risico 
 
Voor schade aan het motorrijtuig als omschreven in artikel 1.2 lid a t/m j van het voorwaardenblad 

323-95 Cascoverzekering bedraagt het eigen risico € 227,00 per gebeurtenis.   



 
 

Clausules Nationale Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. 

328 Diefstalbeveiliging 
 
In aanvulling op het in de voorwaarden bepaalde omtrent de zorgplicht is de verzekerde verplicht  

de caravan/aanhanger in losgekoppelde staat onder alle omstandigheden te beveiligen door middel 
van een koppelingsslot en wielklem (beide VIP/TNO-goedgekeurd). In geval van schade door diefstal 
van de caravan/aanhanger is verzekeraar uitsluitend een vergoeding verschuldigd indien de 

verzekerde aannemelijk maakt dat op het moment van schade het slot en de wielklem zijn gebruikt.  
 
A9813 Beroepsaansprakelijkheid (Para)Medici 

 
Verzekerd is de beroepsaansprakelijkheid van (para)medici. Daarvoor geldt het volgende: 
 

1. Verzekerden 
 
Naast de verzekerden die in de polisvoorwaarden staan onder het kopje 'Wie zijn verzekerd?', zijn ook 

de volgende (rechts)personen verzekerd: 
 
a. de assistenten, als en voor zover zij vermeld zijn bij de omschrijving van de 

    bedrijfsactiviteiten die op uw polis staan; 
b. de waarnemer van de verzekerde arts(en); 
c. de assistenten van de waarnemer van de verzekerde arts(en).  

 
Onder waarnemer wordt niet verstaan de huisartspost waar uw patiënt buiten de openingstijden van 
uw praktijk geholpen wordt. 

 
2. Zuivere vermogensschade 
 
Naast de dekkingen die in de polisvoorwaarden staan, is ook zuivere vermogensschade verzekerd.  

Hieronder verstaan wij: 
 
- aantasting van het vermogen van patiënten, die niet voortvloeit uit een schade aan zaken en/of  

   personen; 
- aantasting van het vermogen van de zorgverzekeraar, die het gevolg is van medische fouten 
   waarvoor u of  een andere verzekerde tegenover de patiënt aansprakelijk bent/is.  

 
Onder patiënten verstaan wij ook personen die door u of  een andere verzekerde medisch worden 
gekeurd. 

 
Voor deze dekking geldt een verzekerd bedrag van € 2.500.000, - per aanspraak met een maximum 
van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. Deze verzekerde maxima worden geacht deel uit te maken 

van het verzekerde bedrag per aanspraak en de maximering per verzekeringsjaar. Het eigen risico is 
€ 250,-. 
 

3. EHBO-dekking 
 
Gedekt is ook de aansprakelijkheid van de verzekerde arts(en) voor schade die voortvloeit uit het 

incidenteel verlenen van medische hulp bij een ongeval of  een plotseling opkomende ziekte. 
 
4. Vermogensdelicten 

 
Niet verzekerd zijn aanspraken op een vergoeding van schade door een vermogensdelict van u of  een 
andere verzekerde. 
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CP 3164 Hellingshoekdetectie + voertuigvolgsysteem 
 
Voor uw auto geldt dat deze met een beveiligingssysteem alarm met hellingshoekdetectie en 

voertuigvolgsysteem moet zijn uitgerust volgens de eisen van VbV. Daarbij moet u beschikken over 
een geldig certif icaat dat voldoet aan de eisen van de VbV. U ontvangt dit certif icaat als uw auto  
een VbV-goedgekeurd beveiligingssysteem heef t dat is ingebouwd door een VbV-erkend 

inbouwbedrijf . 
 
Uw auto is alléén volledig tegen diefstal en joyriding verzekerd als u hiervoor de juiste 

preventiemaatregelen neemt. Op www.stichtingvbv.nl kunt u hier meer over lezen en vindt u alle 
inbouwbedrijven die door de VbV zijn erkend. 
 

CP 3165 Hellingshoekdetectie 
 
Voor uw auto geldt dat deze met een beveiligingssysteem alarm met hellingshoekdetectie moet zijn  

uitgerust volgens de eisen van VbV. Daarbij moet u beschikken over een geldig certif icaat dat  
voldoet aan de eisen van de VbV. U ontvangt dit certif icaat als uw auto een VbV-goedgekeurd 
beveiligingssysteem heef t dat is ingebouwd door een VbV-erkend inbouwbedrijf . 

 
Uw auto is alléén volledig tegen diefstal en joyriding verzekerd als u hiervoor de juiste 
preventiemaatrekgelen neemt. Op www.stichtingvbv.nl kunt u hier meer over lezen en vindt u alle 

inbouwbedrijven die door de VbV zijn erkend. 
 
VD001 Frituren en bakken (garantie) 

 
Deze verzekering geschiedt op de uitdrukkelijke voorwaarde dat f rituren en bakken niet plaatsvindt.  
 
VD002 Bijzondere acceptatie motorrijtuigen/aanhanger 

 
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 def initieve acceptatie heef t plaats 

gevonden. 
 
VD003 Inspectie motorrijtuigen/aanhanger 

 
Acceptatie van het motorrijtuig of  aanhanger en/of  het wijzigen van deze verzekering vindt eerst plaats 
na technische inspectie. Tenzij anders is overeengekomen is er eerst dekking nadat inspectie en 

def initieve acceptatie heef t plaats gevonden. 
 
VD044 Extra ER jeugdige veroorzaker 

 
Indien bij schade blijkt dat de schadeveroorzaker jonger is dan 24 jaar, geldt er een extra eigen 
risico van € 250,00. 

 
VD045 ER ruitbreuk en diefstal 
 

Bij ruitbreuk en schade als gevolg van diefstal of  een poging daartoe geldt een eigen risico van 
€ 136,00 per gebeurtenis. 
 

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 def initieve 
acceptatie heef t plaats gevonden. 
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VD136 Tweede gezinsauto 
 
De premie voor deze verzekering is gebaseerd op het feit dat verzekeringnemer nog een (of  meer) 

motorrijtuig(en) bij verzekeraar verzekerd heef t 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.                         
 
VP2210 Garantie tegen onderverzekering 

 
Garantie 
We garanderen dat we geen beroep doen op onderverzekering als we een inboedelwaarde indicatie 

hebben afgegeven. Deze garantie geldt als de inboedelwaarde indicatie in de polis is verwerkt.  
 
Door deze garantie kan de dekking hoger uitvallen dan de verzekerde som. Dit geld t niet voor 

inboedel waarvoor aparte, maximale verzekerde bedragen in de voorwaarden staan. Bijvoorbeeld voor 
lijfsieraden, audiovisuele- en computer apparatuur en bijzondere bezittingen. 
 

We kunnen een nieuwe inboedelwaarde indicatie afgeven: 
a. bij een wijziging van de verzekering. 
b. na een schade. 

c. vijf  jaar na afgif te van de vorige inboedelwaarde indicatie..  
 
Onderverzekering 

U kunt geen aanspraak maken op de garantie tegen onderverzekering als u onjuiste en/of  onvolledige 
gegevens aan ons heef t doorgegeven. 
 
Is de verzekerde som lager dan de vastgestelde waarde vlak voor de schade? Dan ontvangt u een 

lagere vergoeding voor deze schade. We berekenen deze vergoeding op basis van de verhouding 
tussen de verzekerde som en de waarde van uw verzekerde eigendommen onmiddellijk vóór het 
schadegeval. Daarbij hanteren we de maximum bedragen die van toepassing zijn.  

 
Deze bepaling geldt niet voor de dekkingen Glas en Cyberservice. 
 

VP2211 Garantie tegen onderverzekering 
 
Garantie 

We garanderen dat we geen beroep doen op onderverzekering als we een inboedelwaarde indicatie 
hebben afgegeven. Deze garantie geldt als de inboedelwaarde indicat ie in de polis is verwerkt. 
 

Door deze garantie kan de dekking hoger uitvallen dan de verzekerde som. Dit geldt niet voor 
inboedel waarvoor aparte, maximale verzekerde bedragen in de voorwaarden staan. Bijvoorbeeld voor 
lijfsieraden, audiovisuele- en computer apparatuur en bijzondere bezittingen. 

 
We kunnen een nieuwe inboedelwaarde indicatie afgeven: 
a. bij een wijziging van de verzekering. 

b. na een schade. 
c. vijf  jaar na afgif te van de vorige inboedelwaarde indicatie..  
 

Onderverzekering 
U kunt geen aanspraak maken op de garantie tegen onderverzekering als u onjuiste en/of  onvolledige 
gegevens aan ons heef t doorgegeven. 

 
Is de verzekerde som lager dan de vastgestelde waarde vlak voor de schade? Dan ontvangt u een 
lagere vergoeding voor deze schade. We berekenen deze vergoeding op basis van de verhouding 

tussen de verzekerde som en de waarde van uw verzekerde eigendommen onmiddellijk vóór het 
schadegeval. Daarbij hanteren we de maximum bedragen die van toepassing zijn.  
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Deze bepaling geldt niet voor de dekkingen Cyberservice. 
 

 
ZP001 Preventie 
 

De dekking die de verzekering biedt, geldt alleen indien verzekeringnemer:  
 

• binnen twee maanden na de ingangsdatum van deze verzekering de preventievoorzieningen   
heef t getrof fen, en  

• deze voorzieningen vanaf  dit moment voortdurend in stand houdt en de preventievoorschrif ten  
naleef t. 

  

Indien bij schade blijkt dat verzekeringnemer hieraan niet heef t voldaan, geldt de dekking alleen indien 
verzekeringnemer bewijst dat de schade niet is ontstaan of  vergroot door het niet nakomen van deze 
verplichtingen. 

 
Preventievoorzieningen 
De preventievoorzieningen voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 
a. De risicoklasse is vastgesteld door een BORG- of  een VEB-beveiligingsbedrijf  op basis van de 

Verbeterde Risicoklassenindeling(VRKI). 

b. Alle bij de risicoklasse behorende beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd door of  namens dit 
beveiligingsbedrijf . 

c. Indien een inbraaksignaleringssysteem deel uitmaakt van de beveiligingsmaatregelen, wordt dit  

onderhouden op de met de installateur overeengekomen wijze.  
d. Alle beveiligingsmaatregelen kunnen te allen tijde naar behoren functioneren.  
  

Preventievoorschrif ten 
 
Zolang verzekerde of  zijn personeel niet in de beveiligde bedrijfsruimte aanwezig is, zijn de volgende 

maatregelen genomen: 
 
a. Alle beveiligingsmaatregelen zijn correct en volledig in gebruik / toegepast.  

b. Indien een inbraaksignaleringssysteem aanwezig is,  is dit correct en volledig ingeschakeld. 
  
Van de verzekering is uitgesloten: 

 
c. schade, ontstaan gedurende de tijd waarin: 
 

• de preventievoorzieningen niet aanwezig waren en/of  

• de preventievoorzieningen niet aan de voorwaarden voldeden en/of  

• verzekerde de preventievoorschrif ten niet naleefde. 
 

Deze uitsluiting geldt niet indien verzekerde bewijst dat deze omstandigheden geen invloed 
hebben gehad op het ontstaan van de schade of  de omvang daarvan;  

 

d. schade door diefstal en vandalisme buiten de beveiligde bedrijfsruimte. 
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ZP006  Verzekerden 
 

Als verzekerde(n) worden ook beschouwd: 
 
a. Ondergeschikte ZZP’ers en uitzendkrachten, allen voor zover het gaat om werkzaamheden die zij 

voor verzekeringnemer verrichten. 
b. Opdrachtgevers van verzekeringnemer. 
c. Ondergeschikten van deze opdrachtgevers, indien en voor zover ook hun werkgever aansprakelijk 

is. 
 
Voor de onder b. en c. genoemden alleen voor zover het gaat om werkzaamheden in het kader van 

een project dat door verzekeringnemer is aangenomen. 
 
ZP007  Verzekerden 

 
Als verzekerd(n) worden ook beschouwd: 
 

a. Vennoten, f irmanten, bestuurders en commissarissen van verzekeringnemer, allen voor zover als 
zodanig optredend. 

b. Werknemers van verzekeringnemer voor zover het gaat om werkzaamheden die zij voor 

verzekeringnemer verrichten. 
c. Opdrachtgevers van verzekeringnemer. 
d. Ondergeschikten van deze opdrachtgevers, indien en voor zover ook hun werkgever aansprakelijk 

is. 
 
Voor de onder c. en d. genoemden alleen voor zover het gaat om werkzaamheden in het kader van 
een project dat door verzekeringnemer is aangenomen. 

 
e. Personeelsverenigingen van verzekeringnemer. 
f. Eigen pensioenfondsen van verzekeringnemer. 

g. Andere fondsen, instellingen en stichtingen voor zover opgericht in het kader van de verhouding 
tussen verzekeringnemer en zijn ondergeschikten. 

h. De bestuurders en ondergeschikten van de onder e. t/m g. genoemden, voor zover als zodanig 

optredend. 
 
ZP008  Verzekerden 

 
Als verzekerde(n) worden ook beschouwd: 
 

a. Vennoten, f irmanten, bestuurders en commissarissen van verzekeringnemer, allen voor zover als 
zodanig optredend. 

b. Werknemers van verzekeringnemer voor zover het gaat om werkzaamheden die zij voor 

verzekeringnemer verrichten. 
c. Personeelsverenigingen van verzekeringnemer. 
d. Eigen pensioenfondsen van verzekeringnemer. 

e. Andere fondsen, instellingen en stichtingen voor zover opgericht in het kader van de verhouding 
tussen verzekeringnemer en zijn ondergeschikten. 

f. De bestuurders en ondergeschikten van de onder c. t/m e. genoemden, voor zover als zodanig 

optredend. 
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ZP09B  Brandgevaarlijke werkzaamheden 
 

Werkzaamheden bij derden: 
 
Onder brandgevaarlijke werkzaamheden worden verstaan: 

 
Alle werkzaamheden, waaronder dakdekkerswerkzaamheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
open vuur, zoals branden van bitumen, verf  afbranden en vlamsolderen. Lassen, snijden, slijpen en 

föhnen. 
 
Voor zaakschade door brand en ontplof f ing als gevolg van brandgevaarlijke werkzaamheden bij  

derden geldt een eigen risico voo r verzekerde van € 25.000,- per aanspraak, indien verzekerde niet 
heef t voldaan aan alle eisen voor brandveilig werken, zoals hierna genoemd.  
 

Eisen voor brandveilig werken 
 
Algemene eisen: 

 
Binnen een straal van vijf  meter van de plaats van de werkzaamheden zijn geen brandbare materialen 
opgesteld. Brandbare materialen die zich daarbinnen bevinden, zijn met branddekens  afgedekt. 

Gasslangen zijn deugdelijk en zonder gebreken. Zij voldoen aan de laatst geldende regelgeving. 
Gedurende de aanwezigheid van verzekerde op de plaats van de werkzaamheden zijn binnen 
handbereik aanwezig:  

 

• twee verzegelde draagbare blustoestellen, elk met een inhoud van 12 kg bluspoeder (ABC), die 
elke twee jaar worden onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf ;  

• ten minste twee branddekens. 

 
Tijdens werkonderbrekingen en bij het verlaten van de plaats van de werkzaamheden zijn de branders 
gedoofd en zijn de kranen op alle gasf lessen dichtgedraaid. Vanaf  het beëindigen van 

werkzaamheden met open vuur wordt gedurende 60 minuten voortdurend controle uitgeoefend op het 
mogelijke ontstaan van brand. 
 

Eisen voor brandveilig werken op daken: 
 
De opslag van brandbare materialen op het dak voldoet aan de volgende voorwaarden:  

 

• de hoeveelheid materialen is niet groter dan op één werkdag kan worden verwerkt; 

• de materialen zijn op ten minste vijf  meter van dakranden en opgaande gevels geplaatst;  

• de materialen zijn zodanig over het dak verspreid dat concentraties van materialen ten 

• minste vijf  meter van elkaar zijn verwijderd; 

• isolatiematerialen zijn niet hoger opgestapeld dan twee meter vanaf  het dakvlak.  
 
Elke bitumenketel voldoet aan de volgende voorwaarden:  

 

• de ketel is voorzien van een functionerende temperatuurbegrenzer die de gastoevoer kan 
blokkeren; 

• de ketel staat in een metalen overloopbak waarvan de inhoud ten minste gelijk is aan de  netto -
inhoud van de ketel; 

• de ketel met overloopbak staat vrij van de dakbedekking, op onbrandbaar isolatiemateriaal of  
betontegels; 

• de ketel bevindt zich niet binnen een straal van vijf  meter van een gasf les. 
 
Bij renovatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden heef t verzekerde voldaan aan zijn 

onderzoeksplicht en de uitvoering van de werkzaamheden daarop afgestemd, zoals hierna genoemd.  
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Verzekerde heef t informatie verzameld over de brandbaarheid van de constructie, aansluitdetails en 
opgeslagen producten. Verzekerde heef t deze informatie afgestemd met de opdrachtgever en de 
uitvoerende partij. Verzekerde heef t op basis van de verzamelde informatie schrif telijke richtlijnen voor 

de uitvoering van de werkzaamheden opgesteld. 
 

• Verzekerde maakt gebruik van koude kleefstof  of  zelfklevende materialen indien onvoldoende 
brandpreventieve maatregelen kunnen worden getrof fen. 

 
ZP09C  Brandgevaarlijke werkzaamheden 
 

Werkzaamheden bij derden: 
 
Onder brandgevaarlijke werkzaamheden worden verstaan: 

 
a. Alle werkzaamheden, waaronder dakdekkerswerkzaamheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

open vuur, zoals branden van bitumen, verf  afbranden en vlamsolderen. 

b. Lassen, snijden, slijpen en föhnen. 
 
Voor zaakschade door brand en ontplof f ing als gevolg van brandgevaarlijke werkzaamheden bij  

derden geldt een eigen risico voor verzekerde van € 15.000, - per aanspraak, indien verzekerde niet 
heef t voldaan aan alle eisen voor brandveilig werken, zoals hierna genoemd.  
 

Eisen voor brandveilig werken 
 
Algemene eisen: 

 
a. Binnen een straal van vijf  meter van de plaats van de werkzaamheden zijn geen brandbare 

materialen opgesteld. Brandbare materialen die zich daarbinnen bevinden, zijn met branddekens 

afgedekt. 
b. Gasslangen zijn deugdelijk en zonder gebreken. Zij voldoen aan de laatst geldende regelgeving.  
c. Gedurende de aanwezigheid van verzekerde op de plaats van de werkzaamheden zijn binnen 

handbereik aanwezig:  
 

• twee verzegelde draagbare blustoestellen, elk met een inhoud van 12 kg bluspoeder (ABC),  

die elke twee jaar worden onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf ;  

• ten minste twee branddekens. 
 

d. Tijdens werkonderbrekingen en bij het verlaten van de plaats van de werkzaamheden zijn de 
branders gedoofd en zijn de kranen op alle gasf lessen dichtgedraaid.  

e. Vanaf  het beëindigen van werkzaamheden met open vuur wordt gedurende 60 minuten 

voortdurend controle uitgeoefend op het mogelijke ontstaan van brand. 
 
Eisen voor brandveilig werken op daken: 

 
a. De opslag van brandbare materialen op het dak voldoet aan de volgende voorwaarden:  
 

• de hoeveelheid materialen is niet groter dan op één werkdag kan worden verwerkt;  

• de materialen zijn op ten minste vijf  meter van dakranden en opgaande gevels geplaatst;  

• de materialen zijn zodanig over het dak verspreid dat concentraties van materialen ten minste 

• vijf  meter van elkaar zijn verwijderd; 

• isolatiematerialen zijn niet hoger opgestapeld dan twee meter vanaf  het dakvlak. 
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b. Elke bitumenketel voldoet aan de volgende voorwaarden:  
 

• de ketel is voorzien van een functionerende temperatuurbegrenzer die de gastoevoer kan 

• blokkeren; 

• de ketel staat in een metalen overloopbak waarvan de inhoud ten minste gelijk is aan de 

• netto-inhoud van de ketel; 

• de ketel met overloopbak staat vrij van de dakbedekking, op onbrandbaar isolatiemateriaal  

• of  betontegels; 

• de ketel bevindt zich niet binnen een straal van vijf  meter van een gasf les.  
 
c. Bij renovatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden heef t verzekerde voldaan aan zijn     

onderzoeksplicht en de uitvoering van de werkzaamheden daarop afgestemd, zoals hierna     
genoemd. 

 

• Verzekerde heef t informatie verzameld over de brandbaarheid van de constructie, 

• aansluitdetails en opgeslagen producten. 

• Verzekerde heef t deze informatie afgestemd met de opdrachtgever en de uitvoerende partij.  

• Verzekerde heef t op basis van de verzamelde informatie schrif telijke richtlijnen voor de 

• uitvoering van de werkzaamheden opgesteld. 

• Verzekerde maakt gebruik van koude kleefstof  of  zelfklevende materialen indien onvoldoende 

• brandpreventieve maatregelen kunnen worden getrof fen 
 

ZP09D  Brandgevaarlijke werkzaamheden 
 
Uitgesloten is schade aan zaken als gevolg van het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden 

bij derden. 
 
ZP010  Voorrisico 

 
De dekking geldt ook indien de gedraging van verzekerde plaatsvindt tijdens de periode van het  
voorrisico. 

 
ZP011 Beperking aansprakelijkheid 
 

De dekking geldt ook indien verzekeringnemer zich zou kunnen beroepen op een aansprakelijkheid 
beperkend beding in zijn algemene voorwaarden, maar alleen te behoeve van rechtstreeks bij de 
schade betrokken benadeelde. 

 
ZP012 Ondergeschikten 
 

Niet gedekt is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door ondergeschikten 
die bij verzekeringnemer in loondienst zijn, alsmede voor schade van deze ondergeschikten zelf . 
 

ZP013 Motorrijtuig op bouwterrein 
 
De uitsluiting voor schade toegebracht met of  door een motorrijtuig geldt niet voor schade veroorzaakt 

door verzekerde op het bouwterrein met of  door een motorrijtuig waarvan verzekeringnemer niet de  
bezitter en/of  eigenaar is of  de houder uit hoofde van een f inancierings-, lease- of   
huurkoopovereenkomst. 

 
ZP014 Spuitwerkzaamheden 
 

Uitgesloten is schade aan zaken als gevolg van het neerslaan van verf - en/of  reinigingsproducten bij 
het verrichten van spuitwerkzaamheden buiten een gebouw. 
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ZP015 Beroepsfouten 
 
Uitgesloten is schade in verband met fouten, onvolkomenheden en/of  gebreken:  

 

• die voorkomen in de hierna genoemde producten, dan wel 

• in verband met het houden van toezicht en/of  de directievoering bij de totstandkoming daarvan. 
 

a. Ontwerpen, tekeningen, metingen, berekeningen en begrotingen.  
b. Onderzoeks-, keurings- en inspectierapporten. 
c. Adviezen. 

d. Presentaties. 
e. Certif icaten. 
f. Gebruiksaanwijzingen. 

g. Vertalingen. 
h. Uitgegeven media, zoals boeken, cd-rom's en dvd's. 
 

ZP016  Schoonmaakwerkzaamheden 
 
Uitgesloten is schade in verband met de hierna genoemde werkzaamheden:  

 
a. Schoonmaken in of  van gebouwen en/of  installaties in gebruik voor industriële doeleinden; 
b. Reinigen van riolen, tanks en/of  leidingen; 

c. Reconditionering na schade. 
 
ZP017 Reinigen/impregneren van gevels 

 
Uitgesloten is schade aan zaken als gevolg van gevelbehandeling van gebouwen, zoals hierna 
genoemd: 

 
a. Reinigen, zoals met behulp van hogedrukreiniging of  chemische behandeling.  
b. Impregneren. 

 
Deze uitsluiting geldt niet indien verzekerde aantoont dat hij voldoende maatregelen heef t getrof fen ter  
voorkoming van schade aan derden, waaronder ten minste wordt verstaan dat  verzekerde ten minste 

24 uur vóór aanvang van de werkzaamheden in de nabijheid van de werklocatie heef t zorggedragen 
voor: 
 

a. schrif telijke informatie aan bewoners / gebruikers en omwonenden over begin en einde van de 
werkzaamheden; 

b. schrif telijke verzoeken aan bewoners / gebruikers en omwonenden om geparkeerde voertuigen te 

verplaatsen; 
c. het met zeil afdekken van niet-verplaatste voertuigen; 
d. de aanwezigheid van waarschuwingsborden. 

 
Voor zaakschade als gevolg van gevelbehandeling van gebouwen, is de maximale dekking per 
aanspraak echter € 500.000,00, en de maximale dekking per verzekeringsjaar € 1.000.000,00. 

 
Voor elke schade geldt een eigen risico voor verzekerde van € 2.500, - per aanspraak. 
 

Uitgesloten blijf t schade aan de buitenzijde van het gebouw dat gereinigd en/of  geïmpregneerd wordt, 
waaronder begrepen de kozijnen en ruiten en verder alles wat aan de gevel is gemonteerd. 
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ZP018 Opzicht 
 

Volgens artikel 3.2.6 is schade aan zaken die verzekerde onder zich heef t (opzicht) uitgesloten.  
 
Deze uitsluiting geldt voor schade aan zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens 

hem, onder zich heef t, zoals hierna omschreven. 
 
a. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, onder zijn hoede heef t om die    

zaken te behandelen, te bewerken of  daaraan andere werkzaamheden te verrichten. 
 

Voor schade aan een gebouw en al hetgeen zich daarin, daaraan of  daarop bevindt, indien  

verzekerde in, aan of  op dat gebouw schoonmaakwerkzaamheden uitvoert, wordt niettemin een 
vergoeding verleend, en wel van maximaal € 500.000,- per aanspraak, met een maximum van  
€ 1.000.000,- per verzekeringsjaar. Voor elke schade geldt een eigen risico voor verzekerde van € 

1.000,- per aanspraak. 
 
Er wordt geen vergoeding verleend voor schade 

 

• aan motorrijtuigen; 

• in verband met diefstal, verduistering of  vermissing / verdwijning.  
 

b. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, voor zijn werkzaamheden in    
bruikleen heef t, zoals schoonmaakmachines, gereedschappen en andere hulpmiddelen die voor 
het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden worden gebruikt.  

 
c. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, om een andere reden onder 

zijn    hoede heef t, zoals 

 

• ten vervoer; 

• ter bewaring of  in beheer; 

• in huur, huurkoop, lease of  pacht. 

 
De uitsluitingen onder a. tot en met c. genoemd, gelden niet voor schade 
 

• aan zaken die verzekerde anders dan als huurder, pachter, lessee, bruiklener of  bewaarnemer 
onder zich heef t, voor zover de schade is vergoed door een brandverzekeraar die de 
Bedrijfsregeling Brandregres naleef t; 

• veroorzaakt door een onderdeel dat verzekerde in een bestaande zaak heef t gemonteerd /  
geplaatst na het moment waarop die zaak met dat nieuwe / vervangende onderdeel aan de 
eigenaar of  bezitter is teruggeleverd; 

• aan zaken, anders dan motorrijtuigen, van een ondergeschikte voor wie verzekeringnemer als 

werkgever aansprakelijk is. 
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ZP019 Opzicht 
 

Volgens artikel 3.2.6 is schade aan zaken die verzekerde onder zich heef t (opzicht) uitgeslot en. 
 
Deze uitsluiting geldt voor schade aan zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens 

hem, onder zich heef t, zoals hierna omschreven. 
 
a. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, onder zijn hoede heef t om die 

zaken te behandelen, te bewerken of  daaraan andere werkzaamheden te verrichten.  
b. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, voor zijn werkzaamheden in 

bruikleen heef t. 

 
Voor schade aan gereedschappen en werkmaterieel wordt niettemin een vergoeding verleend van 
maximaal € 5.000,- per aanspraak, met een maximum van € 5.000,- per verzekeringsjaar. 

Voor elke schade geldt een eigen risico van € 500,- per aanspraak, behalve als het algemene eigen 
risico hoger is. Dan geldt dat bedrag. 
 

Er wordt geen vergoeding verleend voor schade in verband met diefstal, verduistering of  vermissing / 
verdwijning. 
 

c. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, om een andere reden onder 
zijn hoede heef t, zoals 

 

• ten vervoer; 

• ter bewaring of  in beheer; 

• in huur, huurkoop, lease of  pacht. 
 

De uitsluitingen onder a. tot en met c. genoemd, gelden niet voor schade 
 

• aan zaken die verzekerde anders dan als huurder, pachter, lessee, bruiklener of  bewaarnemer 
onder zich heef t, voor zover de schade is vergoed door een brandverzekeraar die de 

Bedrijfsregeling Brandregres naleef t; 

• veroorzaakt door een onderdeel dat verzekerde in een bestaande zaak heef t gemonteerd / 
geplaatst na het moment waarop die zaak met dat nieuwe / vervangende onderdeel aan de 

eigenaar of  bezitter is teruggeleverd; 

• aan zaken, anders dan motorrijtuigen, van een ondergeschikte voor wie verzekeringnemer als 
werkgever aansprakelijk is. 

 
ZP020 Opzicht 
 

Volgens artikel 3.2.6 is schade aan zaken die verzekerde onder zich heef t (opzicht) uitgesloten.  
 
Deze uitsluiting geldt voor schade aan zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens 

hem, onder zich heef t, zoals hierna omschreven. 
 
a. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, heef t gehuurd of  in bruikleen 

heef t. 
b. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, onder zijn hoede heef t om die 

zaken te behandelen, te bewerken of  daaraan andere werkzaamheden te verrichten, zoals hierna    

genoemd. 
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1. Zaken waaraan verzekerde zelf , of  een andere (rechts)persoon namens of  in opdracht van 

verzekerde, werkzaamheden uitvoert, heef t uitgevoerd of  nog moet uitvoeren in een 

bedrijfsvestiging  van verzekeringnemer. 
2. Zaken waaraan verzekerde zelf , of  een andere (rechts)persoon namens of  in opdracht van 

verzekerde, werkzaamheden uitvoert buiten een bedrijfsvestiging van verzekeringnemer, en het 

zaken of  onderdelen daarvan betref t 
 

• waaraan op het moment waarop de gedraging plaatsvindt, werkzaamheden worden uitgevoerd of  
al zijn uitgevoerd; 

• waarop de opdracht betrekking heef t; 

• die door de gevolgde werkmethode onvermijdelijk bij de werkzaamheden zijn betrokken;  

• die doelbewust als hulpmiddel voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn gebruikt, behandeld  
of  bewerkt. 

 
Voor schade aan zaken onder a. en b. genoemd, wordt niettemin een vergoeding verleend van 
maximaal € 50.000,- per aanspraak, met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar.  

Er wordt geen vergoeding verleend voor schade aan 
 

• geld / geldswaardig papier, gebouwen en motorrijtuigen; 

• gehuurde zaken en zaken in bruikleen die verzekerde langer dan twee achtereenvolgende 
maanden onder zich heef t. 

 

c. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, om een andere reden onder 
zijn hoede heef t, zoals 

 

• ten vervoer; 

• ter bewaring of  in beheer; 

• in huurkoop, lease of  pacht. 
 

De uitsluitingen onder a. tot en met c. genoemd, gelden niet voor schade 
 

• aan zaken die verzekerde anders dan als huurder, pachter, lessee, bruiklener of  bewaarnemer 
onder zich heef t, voor zover de schade is vergoed door een brandverzekeraar die de  

Bedrijfsregeling Brandregres naleef t; 

• veroorzaakt door een onderdeel dat verzekerde in een bestaande zaak heef t gemonteerd / 
geplaatst na het moment waarop die zaak met dat nieuwe / vervangende onderdeel aan de 

eigenaar of  bezitter is teruggeleverd; 

• aan zaken, anders dan motorrijtuigen, van een ondergeschikte voor wie verzekeringnemer als  
werkgever aansprakelijk is. 

 
ZP021 Opzicht 
 

Volgens artikel 3.2.6 is schade aan zaken die verzekerde onder zich heef t (opzicht) uitgesloten.  
 
Deze uitsluiting geldt voor schade aan zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens 

hem, onder zich heef t, zoals hierna omschreven. 
 
a. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, heef t gehuurd of  in bruikleen 

heef t. 
b. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, onder zijn hoede heef t om die 

zaken te behandelen, te bewerken of  daaraan andere werkzaamheden te verrichten.  
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Voor schade aan zaken onder a. en b. genoemd, wordt niettemin een vergoeding verleend van 
maximaal € 50.000,- per aanspraak, met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar.  

 
Er wordt geen vergoeding verleend voor schade aan 
 

• geld / geldswaardig papier, gebouwen en motorrijtuigen; 

• gehuurde zaken en zaken in bruikleen die verzekerde langer dan twee achtereenvolgende 
maanden onder zich heef t. 

 

c. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, om een andere reden onder 
zijn hoede heef t, zoals 

 

• ten vervoer; 

• ter bewaring of  in beheer; 

• in huurkoop, lease of  pacht. 
 

De uitsluitingen onder a. tot en met c. genoemd, gelden niet voor schade 
 

• aan zaken die verzekerde anders dan als huurder, pachter, lessee, bruiklener of  bewaarnemer 

onder zich heef t, voor zover de schade is vergoed door een brandverzekeraar die de 
Bedrijfsregeling Brandregres naleef t; 

• veroorzaakt door een onderdeel dat verzekerde in een bestaande zaak heef t gemonteerd / 
geplaatst na het moment waarop die zaak met dat nieuwe / vervangende onderdeel aan de 

eigenaar of  bezitter is teruggeleverd; 

• aan zaken, anders dan motorrijtuigen, van een ondergeschikte voor wie verzekeringnemer als 
werkgever aansprakelijk is. 

 
ZP022 Bijzondere bedingen 
 

Uitgesloten is aansprakelijkheid die voortvloeit uit een contractueel beding dat de aansprakelijkheid 
beïnvloedt, zoals een boete-, schadevergoedings-, garantie- of  vrijwaringsbeding. 
 

Deze uitsluiting geldt niet indien en voor zover verzekerde ook aansprakelijk zou zijn geweest zonder 
dit beding. 
 

ZP023 Bijzondere bedingen 
 
Uitgesloten is aansprakelijkheid die voortvloeit uit een contractueel beding dat de aansp rakelijkheid 

beïnvloedt, zoals een boete-, schadevergoedings-, garantie- of  vrijwaringsbeding. 
 
Deze uitsluiting geldt niet: 

 

• indien en voor zover verzekerde ook aansprakelijk zou zijn geweest zonder dit beding, en/of  

• voor schade waarvoor verzekerde alleen aansprakelijk is op grond van vrijwaringsbedingen in 
bestekken, gedeponeerde standaardvoorwaarden en andere in de bouw gebruikelijke 

standaardvoorwaarden. 
 
ZP024 Springstoffen 

 
Uitgesloten is schade in verband met het gebruik van springstof .  
 

Deze uitsluiting geldt niet indien de springstof  wordt gebruikt voor een schiethamer.  
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ZP025 Onroerende zaken in de nabijheid 
 

Uitgesloten is schade aan onroerende zaken die zich bevinden op een afstand van minder dan 15 
meter van de volgende werkzaamheden: 
 

a. het mechanisch in de bodem brengen of  daaruit verwijderen van (damwand)cons tructies; 
b. paalfunderingswerkzaamheden. 
 

Deze uitsluiting geldt niet indien sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden.  
 
c. De werkzaamheden worden verricht op basis van berekeningen en adviezen van een ter zake 

kundige geotechnisch adviseur (bijvoorbeeld lid van NLIngenieurs). 
d. De adviseur heef t aangegeven dat bij de geadviseerde uitvoeringsmethode een verwaarloosbare 

kans op schade aan onroerende zaken bestaat. 

 
In dat geval zal verzekeraar voor deze schade dekking verlenen. Voor rekening van verzekerde blijf t 
dan een bedrag van € 1.000,00. 

 
ZP100 Preventie 
 

De dekking die de verzekering biedt, geldt alleen indien verzekeringnemer: 
 

• binnen twee maanden na de ingangsdatum van deze verzekering de preventievoorzieningen heef t 
getrof fen, en 

• deze voorzieningen vanaf  dit moment voortdurend in stand houdt en de preventievoorschrif ten 
naleef t. 

 

Indien bij schade blijkt dat verzekeringnemer hieraan niet heef t voldaan, geldt de dekking  
alleen indien verzekeringnemer bewijst dat de schade niet is ontstaan of  vergroot door het  
niet nakomen van deze verplichtingen. 

 
Preventievoorzieningen en preventievoorschrif ten 
 

Blusmiddelen:  
 
a. In elk gebouw of  gebouwcompartiment  is per 150 m2 vloeroppervlak te ten minste één 

blusapparaat met een inhoud van minimaal 6 kg/6 l aanwezig op een goed bereikbare en 
zichtbare plaats. 

b. Indien op grond van de in de Arbeidsomstandighedenwet verplichte Risico -inventarisatie en -

Evaluatie (RI&E) meer blusmiddelen vereist zijn, gelden de voorschrif ten die uit deze RI&E 
voortvloeien. 

c. Alle voorgeschreven blusmiddelen worden ten minste eenmaal per twee jaar gecontroleerd door 

een REOB-onderhoudsbedrijf . 
 
Motafzuiging:  

 
d. Elke houtbewerkingsmachine is voorzien van een goed werkend motafzuigsysteem dat tijdens het 

gebruik van de machine ingeschakeld is. 

e. Motafzuigsystemen worden periodiek, en ten minste eenmaal per jaar, gecontroleerd en 
onderhouden volgens de voorschrif ten van de leverancier 

f. Volle motopvangzakken worden opgeslagen op een speciaal daarvoor ingerichte veilige plaats en 

vanaf  die plaats regelmatig uit het bedrijf  afgevoerd. 
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Buitenopslag: 
 

g. Binnen een straal van 5 meter van het gebouw bevinden zich geen brandbare zaken, zoals 
goederen, emballage, pallets en afval, tenzij het terrein waar die zaken zich bevinden voor derden 
ontoegankelijk is. 

h. Een voor derden ontoegankelijk terrein is een terrein dat is omsloten door afsluitbare gebouwen 
en/of  dat is voorzien van een deugdelijk stalen hekwerk van ten minste 2,5 m hoog. 

i. Afval dat buiten wordt opgeslagen, bevindt zich in een afgesloten stalen container op een vaste 

opstelplaats die niet door onbevoegden verplaatst kan worden.  
 
ZP100A Preventie 

 
De dekking die de verzekering biedt, geldt alleen indien verzekeringnemer:  
 

• binnen twee maanden na de ingangsdatum van deze verzekering de preventievoorzieningen heef t 
getrof fen, en 

• deze voorzieningen vanaf  dit moment voortdurend in stand houdt en de preventievoorschrif ten 
naleef t. 

 
Indien bij schade blijkt dat verzekeringnemer hieraan niet heef t voldaan, geldt de Dekking  
alleen indien verzekeringnemer bewijst dat de schade niet is ontstaan of  vergroot door het  

niet nakomen van deze verplichtingen. 
 
Preventievoorzieningen en preventievoorschrif ten 

 
Blusmiddelen: 
 

a. In elk gebouw of  gebouwcompartiment  is per 150 m2 vloeroppervlakte ten minste één 
blusapparaat met een inhoud van minimaal 6 kg/6 l aanwezig op een goed bereikbare en 
zichtbare plaats. 

b. Indien op grond van de in de Arbeidsomstandighedenwet verplichte Risico -inventarisatie en -
Evaluatie (RI&E) meer blusmiddelen vereist zijn, gelden de voorschrif ten die uit deze RI&E 
voortvloeien. 

c. Alle voorgeschreven blusmiddelen worden ten minste eenmaal per twee jaar gecontroleerd door 
een REOB-onderhoudsbedrijf . 

 

Motafzuiging:  
 
d. Elke houtbewerkingsmachine is voorzien van een goed werkend motafzuigsysteem dat tijdens het 

gebruik van de machine ingeschakeld is. 
e. Motafzuigsystemen worden periodiek, en ten minste eenmaal per jaar, gecontroleerd en 

onderhouden volgens de voorschrif ten van de leverancier 

f. Volle motopvangzakken worden opgeslagen op een speciaal daarvoor ingerichte veilige plaats en 
vanaf  die plaats regelmatig uit het bedrijf  afgevoerd. 

 

Buitenopslag: 
 
g. Binnen een straal van 5 meter van het gebouw bevinden zich geen brandbare zaken, zoals 

goederen, emballage, pallets en afval, tenzij het terrein waar die zaken zich bevinden voor derden 
ontoegankelijk is. 

h. Een voor derden ontoegankelijk terrein is een terrein dat is omsloten door afsluitbare gebouwen 

en/of  dat is voorzien van een deugdelijk stalen hekwerk van ten minste 2,5 m hoog.  
i. Afval dat buiten wordt opgeslagen, bevindt zich in een afgesloten stalen container op een vaste 

opstelplaats die niet door onbevoegden verplaatst kan worden. 

 
Berging gereedschappen: 
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j. Elektrisch handgereedschap is na werktijd uit het zicht opgeborgen in een goed afgesloten kast, of  

in een goed afgesloten auto die in het gebouw is geparkeerd.  

 
ZP101 Gerechten/maaltijden 
 

Uitgesloten is schade als gevolg van het bereiden of  opwarmen van gerechten en/of  maaltijden.  
 
ZP102 Vervoer/bewerking 

 
Uitgesloten is schade aan glas tijdens vervoer, verplaatsing, verandering, bewerking, versiering of  
kunstmatig ontdooien. 

 
ZP103 Eigen gebrek 
 

Uitgesloten is schade aan glas-in-lood en draadglas door eigen gebrek van het metaal of  het glas.  
 
ZP104 Preventie 

 
De dekking die de verzekering biedt, geldt alleen indien verzekeringnemer: 
 

• binnen twee maanden na de ingangsdatum van deze verzekering de preventievoorzieningen heef t 
getrof fen, en 

• deze voorzieningen vanaf  dit moment voortdurend in stand houdt en de preventievoorschrif ten 
naleef t. 

 
Indien bij schade blijkt dat verzekeringnemer hieraan niet heef t voldaan, geldt de dekking  
alleen indien verzekeringnemer bewijst dat de schade niet is ontstaan of  vergroot door het  

niet nakomen van deze verplichtingen. 
 
Preventievoorzieningen en preventievoorschrif ten 

 
Blusmiddelen: 
 

a. Per 150 m2 vloeroppervlakte is ten minste één blusapparaat met een inhoud van minimaal 6 kg/6 
liter aanwezig op een goed bereikbare en zichtbare plaats.  

b. Per etage is ten minste één blusapparaat van minimaal 6 kg/6 liter aanwezig op een goed 

bereikbare en zichtbare plaats, ook indien de vloeroppervlakte minder dan 150 m2 is.  
c. Bij bak- en f rituurtoestellen is permanent ten minste één koolzuursneeuwblusser (CO2) of  een 

speciale vetbrandblusser binnen handbereik. 

d. Bij een vloeroppervlakte per etage van meer dan 250 m2 is ten minste één brandslanghaspel 
aanwezig op een goed bereikbare en zichtbare plaats, en zodanig opgehangen dat ieder punt van 
de vloer kan worden bereikt. 

e. Alle voorgeschreven blusmiddelen worden ten minste eenmaal per twee jaar gecontroleerd door 
een REOB-onderhoudsbedrijf . 

 

Afvalbakken: 
 
f. Voor het verzamelen van afval wordt uitsluitend gebruik gemaakt van afvalemmers, afvalbakken 

en peukenverzamelaars die alle van metaal zijn vervaardigd en die alle zijn voorzien van goed 
sluitende metalen (vlamdovende) deksels. 

g. Het gebruik van kunststof  afvalbakken is uitsluitend in de keuken toegestaan voor het  verzamelen 

van etensresten. 
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Elektrische installatie: 
 

h. De elektrische installatie, machines en gereedschappen (arbeidsmiddelen) worden periodiek  
geïnspecteerd door een bij een branchevereniging aangesloten installatie- of  inspectiebedrijf , op 
basis van de laatste versie van de norm NEN 3140. 

i. De f requentie van deze inspecties wordt bepaald aan de hand van deze norm, en is ten minste 
eenmaal per vijf  jaar. 

j. Eventuele tekortkomingen en/of  gebreken worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee 

maanden na constatering daarvan, verholpen. 
 
Gasinstallatie en aangesloten toestellen:  

 
k. De gasinstallatie en de daarop aangesloten toestellen voldoen aan de bepalingen van de norm 

NEN 1078. 

l. De installatie en de toestellen worden onderhouden volgens de voorschrif ten van de fabrikant door 
een bij een branchevereniging aangesloten installateur.  

m. Eventuele tekortkomingen en/of  gebreken worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk b innen twee 

maanden na constatering daarvan, verholpen. 
 
Frituur-, wok- en keukenafzuiginstallatie:  

 
n. De f rituurinstallatie is voorzien van een functionerende maximaalthermostaat.  
o. Bij de f rituurinstallatie behorende metalen deksels zijn permanent binnen handbereik. 

p. Gasslangen van branders voor wokken en wadjans worden ten minste eenmaal per vijf  jaar 
vervangen, en bij geconstateerde beschadiging zo spoedig mogelijk.  

q. Vetf ilters worden periodiek en regelmatig gereinigd: bij dagelijks gebruik van de f rituurinrichting ten 
minste eenmaal per week, in andere gevallen ten minste eenmaal per maand. 

r. Kanalen en vetvangers van de afzuiginstallatie in de keuken worden ten minste eenmaal  per jaar 
gecontroleerd en zo nodig gereinigd door de leverancier of  een ander hierin gespecialiseerd 
bedrijf . 

 
ZP104A Preventie 
 

De dekking die de verzekering biedt, geldt alleen indien verzekeringnemer:  
 

• binnen twee maanden na de ingangsdatum van deze verzekering de preventievoorzieningen heef t 

getrof fen, en 

• deze voorzieningen vanaf  dit moment voortdurend in stand houdt en de preventievoorschrif ten 
naleef t. 

 
Indien bij schade blijkt dat verzekeringnemer hieraan niet heef t voldaan, geldt de dekking  
alleen indien verzekeringnemer bewijst dat de schade niet is ontstaan of  vergroot door het  

niet nakomen van deze verplichtingen. 
 
Preventievoorzieningen en preventievoorschrif ten 
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Blusmiddelen: 
 

a. Per 150 m2 vloeroppervlakte is ten minste één blusapparaat met een inhoud van minimaal 6 kg/6 
liter aanwezig op een goed bereikbare en zichtbare plaats.  

b. Per etage is ten minste één blusapparaat van minimaal 6 kg/6 liter aanwezig op een goed 

bereikbare en zichtbare plaats, ook indien de vloeroppervlakte minder dan 150 m2 is. 
c. Bij bak- en f rituurtoestellen is permanent ten minste één koolzuursneeuwblusser (CO2) of  een 

speciale vetbrandblusser binnen handbereik. 

d. Bij een vloeroppervlakte per etage van meer dan 250 m2 is ten minste één brandslanghaspel 
aanwezig op een goed bereikbare en zichtbare plaats, en zodanig opgehangen dat ieder punt van 
de vloer kan worden bereikt. 

e. Alle voorgeschreven blusmiddelen worden ten minste eenmaal per twee jaar gecontroleerd door 
een REOB-onderhoudsbedrijf . 
 

Afvalbakken:  
 
f. Voor het verzamelen van afval wordt uitsluitend gebruik gemaakt van afvalemmers, afvalbakken 

en peukenverzamelaars die alle van metaal zijn vervaardigd en die alle zijn voorzien van goed 
sluitende metalen (vlamdovende) deksels. 

g. Het gebruik van kunststof  afvalbakken is uitsluitend in de keuken toegestaan voor het  verzamelen 

van etensresten. 
 

Elektrische installatie: 

 
h. De elektrische installatie, machines en gereedschappen (arbeidsmiddelen) worden periodiek  

geïnspecteerd door een bij een branchevereniging aangesloten installatie- of  inspectiebedrijf , op 
basis van de laatste versie van de norm NEN 3140. 

i. De f requentie van deze inspecties wordt bepaald aan de hand van deze norm, en is ten minste 
eenmaal per vijf  jaar. 

j. Eventuele tekortkomingen en/of  gebreken worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee 

maanden na constatering daarvan, verholpen. 
 

Gasinstallatie en aangesloten toestellen: 

 
k. De gasinstallatie en de daarop aangesloten toestellen voldoen aan de bepalingen van de norm 

NEN 1078. 

l. De installatie en de toestellen worden onderhouden volgens de voorschrif ten van de fabrikant door 
een bij een branchevereniging aangesloten installateur.  

m. Eventuele tekortkomingen en/of  gebreken worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee 

maanden na constatering daarvan, verholpen. 
 

Frituur-, wok- en keukenafzuiginstallatie: 

 
n. De f rituurinstallatie is voorzien van een functionerende maximaalthermostaat.  
o. Bij de f rituurinstallatie behorende metalen deksels zijn permanent binnen handbereik.  

p. Gasslangen van branders voor wokken en wadjans worden ten minste eenmaal per vijf  jaar 
vervangen, en bij geconstateerde beschadiging zo spoedig mogelijk.  

q. Vetf ilters worden periodiek en regelmatig gereinigd: bij dagelijks gebruik van de f rituurinrichting ten 

minste eenmaal per week, in andere gevallen ten minste eenmaal per maand. 
r. Kanalen en vetvangers van de afzuiginstallatie in de keuken worden ten minste eenmaal  per jaar 

gecontroleerd en zo nodig gereinigd door de leverancier of  een ander hierin gespecialiseerd 

bedrijf . 
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Bij aanwezigheid van beeld- en geluidsapparatuur en tabaksartikelen op het vestigingsadres met een 
totale waarde van meer dan € 7.500,- dient tevens voldaan te worden aan de volgende eisen:  

 
Diefstalbeveiliging:  
 

Er zijn beveiligingsmaatregelen getrof fen die aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 
s. De risicoklasse is vastgesteld door een BORG- of  een VEB-beveiligingsbedrijf  op basis van de 

'Verbeterde Risicoklassenindeling' (VRKI). 
t. Alle bij de risicoklasse behorende beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd door of  namens dit 

beveiligingsbedrijf . 

u. Indien een inbraaksignaleringssysteem deel uitmaakt van de beveiligingsmaatregelen,  wordt dit 
onderhouden op de met de installateur overeengekomen wijze.  

v. Alle beveiligingsmaatregelen kunnen te allen tijde naar beho ren functioneren. 

 
Zolang verzekerde of  zijn personeel niet in de beveiligde bedrijfsruimte aanwezig is, zijn de volgende 
maatregelen genomen: 

 
w. Alle beveiligingsmaatregelen zijn correct en volledig in gebruik / toegepast.  
x. Indien een inbraaksignaleringssysteem aanwezig is, is dit correct en volledig ingeschakeld.  

 
ZP105 Tapinstallatie 
 

Ook gedekt is schade door drank, onvoorzien gestroomd of  overgelopen uit tapinstallatie en/of  op 
deze installatie aangesloten aan- en afvoerleidingen, toestellen en/of  tanks. 
Indien de drank schade heef t veroorzaakt aan het gebouw of  de inhoud daarvan, vallen onder deze 
dekking ook: 

 
a. de kosten van opsporing en herstel van een defect aan een leiding, toestel of  tank zoals hiervoor 

bedoeld; 

b. het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan het gebouw voor zover dit voor 
rekening van verzekerde als huurder van het gebouw is.  

 

ZP106 Tapinstallatie 
 
Ook gedekt is schade door drank, onvoorzien gestroomd of  overgelopen uit een tapinstallatie  

en/of  op deze installatie aangesloten aan- en afvoerleidingen, toestellen en/of  tanks. 
Onder deze dekking vallen ook, voor zover dit voor rekening van verzekerde is als huurder 
van het gebouw: 

 
a. de kosten van opsporing en herstel van een defect aan een leiding, toestel of  tank zoals hiervoor 

bedoeld; 

b. het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan het gebouw. 
 
ZP107 Tapinstallatie 

 
Ook gedekt is schade door drank, onvoorzien gestroomd of  overgelopen uit een tapinstallatie en/of  op 
deze installatie aangesloten aan- en afvoerleidingen, toestellen en/of  tanks. 

 
ZP107A Tapinstallatie 
 

ok gedekt is schade door drank, onvoorzien gestroomd of  overgelopen uit een tapinstallatie en/of  op 
deze installatie aangesloten aan- en afvoerleidingen, toestellen en/of  tanks. 
 

Ook gedekt is dan schade bestaande uit de verloren gegane drank zelf .  
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ZP108 Tapinstallatie 
 
Ook gedekt is schade door drank, onvoorzien gestroomd of  overgelopen uit een tapinstallatie en/of  op 

deze installatie aangesloten aan- en afvoerleidingen, toestellen en/of  tanks. 
 
Onder deze dekking vallen ook de kosten van opsporing en herstel van een defect aan een leiding,  

toestel of  tank zoals hiervoor bedoeld, en het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan 
het gebouw, indien als gevolg van dat defect drank onvoorzien is uitgestroomd en daarbij schade 
heef t veroorzaakt aan de verzekerde zaken. 

 
ZP110 Opzicht 
 

Volgens artikel 3.2.6 is schade aan zaken die verzekerde onder zich heef t (opzicht) uitgesloten.  
 
Deze uitsluiting geldt voor schade aan zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens 

hem, onder zich heef t, zoals hierna omschreven. 
 
a. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, heef t gehuurd of  in bruikleen 

heef t. 
b. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, onder zijn hoede heef t om die 

zaken te behandelen, te bewerken of  daaraan andere werkzaamheden te verrichten. 

 
Voor schade aan zaken onder a. en b. genoemd, wordt niettemin een vergoeding verleend van 
maximaal € 50.000,- per aanspraak, met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar.  

 
Er wordt geen vergoeding verleend voor schade aan 
 
- geld / geldswaardig papier, gebouwen en motorrijtuigen;  

- gehuurde zaken en zaken in bruikleen die verzekerde langer dan twee achtereenvolgende maanden 
  onder zich heef t. 
 

c. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, onder zijn hoede heef t om die    
zaken te bewaren of  te beheren. 

 

Deze uitsluiting geldt niet voor schade die bestaat uit beschadiging of  vernietiging van kleding van 
bezoekers en gasten. 
Voor schade in verband met vermissing / verdwijning van kleding wordt geen vergoeding verleend. 

 
d. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, om een andere reden onder 

zijn hoede heef t, zoals 

 

• ten vervoer; 

• in huurkoop, lease of  pacht. 

 
De uitsluitingen onder a. tot en met d. genoemd, gelden niet voor schade 
 

• aan zaken die verzekerde anders dan als huurder, pachter, lessee, bruiklener of  bewaarnemer 
onder zich heef t, voor zover de schade is vergoed door een brandverzekeraar die de 
Bedrijfsregeling Brandregres naleef t; 

• veroorzaakt door een onderdeel dat verzekerde in een bestaande zaak heef t gemonteerd / 

geplaatst na het moment waarop die zaak met dat nieuwe / vervangende onderdeel aan de 
eigenaar of  bezitter is teruggeleverd; 

• aan zaken, anders dan motorrijtuigen, van een ondergeschikte voor wie verzekeringnemer als 

werkgever aansprakelijk is. 
 
ZP110A Opzicht 
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Volgens artikel 3.2.6 is schade aan zaken die verzekerde onder zich heef t (opzicht) uitgesloten.  
 
Deze uitsluiting geldt voor schade aan zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens 

hem, onder zich heef t, zoals hierna omschreven. 
 
a. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, heef t gehuurd of  in bruikleen    

heef t. 
 
Voor schade aan deze zaken wordt niettemin een vergoeding verleend van maximaal € 50.000, - per 

aanspraak, met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar.  
 
Er wordt geen vergoeding verleend voor schade aan 

 

• geld / geldswaardig papier, gebouwen en motorrijtuigen; 

• gehuurde zaken en zaken in bruikleen die verzekerde langer dan twee achtereenvolgende 
maanden onder zich heef t. 

 
b. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, onder zijn hoede heef t om die    

zaken te behandelen of  te bewerken. 

 
c. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, om een andere reden onder 

zijn hoede heef t, zoals 

 

• ten vervoer; 

• ter bewaring of  in beheer; 

• in huurkoop, lease of  pacht. 

 
Voor schade aan zaken van degene voor wie verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens 
hem, werkzaamheden verricht, zoals onder b. en c. genoemd, wordt niettemin een vergoeding  

verleend van maximaal € 12.500,- per aanspraak, met een maximum van € 25.000,- per  
verzekeringsjaar.  
 

De uitsluitingen onder a. tot en met c. genoemd, gelden niet voor schade 
 

• aan zaken die verzekerde anders dan als huurder, pachter, lessee, bruiklener of  bewaarnemer 

onder zich heef t, voor zover de schade is vergoed door een brandverzekeraar die de 
Bedrijfsregeling Brandregres naleef t; 

• veroorzaakt door een onderdeel dat verzekerde in een bestaande zaak heef t gemonteerd / 
geplaatst na het moment waarop die zaak met dat nieuwe / vervangende onderdeel aan de 

eigenaar of  bezitter is teruggeleverd; 

• aan zaken, anders dan motorrijtuigen, van een ondergeschikte voo r wie verzekeringnemer als 
werkgever aansprakelijk is. 
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ZP110B Opzicht 
 

Volgens artikel 3.2.6 is schade aan zaken die verzekerde onder zich heef t (opzicht) uitgesloten.  
 
Deze uitsluiting geldt voor schade aan zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens 

hem, onder zich heef t, zoals hierna omschreven. 
 
a. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, heef t gehuurd of  in bruikleen    

heef t. 
 
Voor schade aan deze zaken wordt niettemin een vergoeding verleend van maximaal € 50.000, - per 

aanspraak, met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar.  
 
Er wordt geen vergoeding verleend voor schade aan 

 

• geld / geldswaardig papier, gebouwen en motorrijtuigen; 

• gehuurde zaken en zaken in bruikleen die verzekerde langer dan twee achtereenvolgende 
maanden onder zich heef t. 

 
b. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, onder zijn hoede heef t om die    

zaken te behandelen, te bewerken of  daaraan andere werkzaamheden te verrichten, zoals hierna    

genoemd. 
 

1. Zaken waaraan verzekerde zelf , of  een andere (rechts)persoon namens of  in opdracht van 

verzekerde, werkzaamheden uitvoert, heef t uitgevoerd of  nog moet uitvoeren in een 
bedrijfsvestiging van verzekeringnemer. 

 

2. Zaken waaraan verzekerde zelf , of  een andere (rechts)persoon namens of  in opdracht v an 
verzekerde, werkzaamheden uitvoert buiten een bedrijfsvestiging van verzekeringnemer, en 
het zaken of  onderdelen daarvan betref t 

 

• waaraan op het moment waarop de gedraging plaatsvindt, werkzaamheden worden  
uitgevoerd of  al zijn uitgevoerd; 

• waarop de opdracht betrekking heef t; 

• die door de gevolgde werkmethode onvermijdelijk bij de werkzaamheden zijn betrokken;  

• die doelbewust als hulpmiddel voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn gebruikt, 
behandeld of  bewerkt. 

 
c. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, om een andere reden onder 

zijn hoede heef t, zoals 

 

• ten vervoer; 

• ter bewaring of  in beheer; 

• in huurkoop, lease of  pacht. 
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De uitsluitingen onder a. tot en met c. genoemd, gelden niet voor schade 
 

• aan zaken die verzekerde anders dan als huurder, pachter, lessee, bruiklener of  bewaarnemer 
onder zich heef t, voor zover de schade is vergoed door een brandverzekeraar die de 
Bedrijfsregeling Brandregres naleef t; 

• veroorzaakt door een onderdeel dat verzekerde in een bestaande zaak heef t gemonteerd / 

geplaatst na het moment waarop die zaak met dat nieuwe / vervangende onderdeel aan de 
eigenaar of  bezitter is teruggeleverd; 

• aan zaken, anders dan motorrijtuigen, van een ondergeschikte voor wie verzekeringnemer als 

werkgever aansprakelijk is. 
 
ZP114 Website 

 
Ook gedekt is schade door een storing in het functioneren van de website van de onderneming van 
verzekerde, waardoor derden niet in staat zijn om via de website goederen te kopen, indien sprake is 

van alle hierna genoemde omstandigheden: 
 
a. De storing heef t invloed op de transacties die derden via de website kunnen starten en/of  

voltooien. 
b. De storing heef t niet uitsluitend betrekking op het betalingsverkeer.  
c. De storing duurt langer dan 24 uur achtereen. 

d. De oorzaak van de storing ligt buiten de invloedsfeer van verzekerde zelf .  
e. Het webserversysteem, inclusief  datacommunicatie en betalingssysteem, heef t storingsvrij 

gefunctioneerd gedurende 30 dagen voorafgaand aan de storing. 

 
De termijn waarover de bedrijfsschade door deze storing wordt vastgesteld, duurt ten hoogste tien 
kalenderdagen. 

 
ZP115 Bewerking/verwerking producten 
 

De dekking die de verzekering biedt, geldt niet indien sprake is van verwerking en/of  bewerking van 
producten. 
 

ZP116 Verkoop/gebruik (soft)drugs 
 
De dekking die de verzekering biedt, geldt niet indien sprake is van verkoop en/of  gebruik van 

(sof t)drugs. 
 
ZP117 Tabaksartikelen 

 
Uitgesloten is schade aan tabaksartikelen. 
 

ZP118 Sportartikelen 
 
Uitgesloten is schade aan sportartikelen. 

 
ZP131 Voorrisico 
 
De dekking voor het voorrisico gaat niet eerder in dan 5 jaar voor het moment waarop de d ekking 

van deze verzekering ingaat. 
 
ZP131A Voorrisico niet verzekerd 

 
De dekking voor het voorrisico is uitgesloten. 
 

ZP133 Orthopedisch schoeisel 
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Uitgesloten is schade in verband met het vervaardigen of  repareren van orthopedisch schoeisel. 
 

ZP136 Koelcellen/-vitrines 
 
Uitgesloten is schade in verband met het installeren van koelcellen en koelvitrines.  

 
ZP137 Agrarische sector 
 

Uitgesloten is schade in verband met het installeren van verwarmingssystemen en kasverwarming in 
de agrarische sector. 
 

ZP138 Opslagdepots/galeries/musea 
 
Uitgesloten is schade in verband met het leveren en/of  installeren van sprinklerinstallaties  ten behoeve 

van opslagdepots, galeries en musea. 
 
ZP139 Steigerbouw voor derden 

 
Uitgesloten is schade in verband met het opbouwen van stellingen en steigers anders dan uitsluitend 
voor eigen gebruik. 

 
ZP140 Aanpassen van dragende constructies 
 

Uitgesloten is schade in verband met het constructief  aanpassen of  slopen van dragende constructies. 
 
ZP141 Werkzaamheden buiten burgerlijke en utiliteitsbouw 
 

Uitgesloten is schade in verband met het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de 
(petro)chemische en of fshore industrie, scheeps- en treinenbouw, spoorwegen en vliegvelden. 
 

ZP142 Werkzaamheden aan hoofdriolering 
 
Uitgesloten is schade in verband met het uitvoeren van werkzaamheden aan de hoofdriolering.  

 
ZP143 Levering gemotoriseerde watersportartikelen 
 

Uitgesloten is schade in verband met motorvaartuigen en motoren voor vaartuigen die verzekerde aan 
derden heef t geleverd, en/of  na vervaardiging, assemblage, bewerking of  behandeling aan derden 
heef t opgeleverd. 

 
ZP144 Levering zaken voor reiniging van medische instrumenten 
 

Uitgesloten is schade in verband met zaken die bestemd zijn voor het reinigen en/of  steriliseren van 
medische instrumenten of  medische apparatuur die verzekerde aan derden heef t geleverd, en/of  na 
vervaardiging, assemblage, bewerking of  behandeling aan derden heef t opgeleverd.  

 
ZP145 Levering aan niet-particulieren 
 

Uitgesloten is schade in verband met dieren, diervoeding, dierverzorgingsproducten en 
diergeneesmiddelen die verzekerde: 
 

• aan anderen dan particulieren heef t geleverd, en/of  

• na vervaardiging, assemblage, bewerking of  behandeling aan anderen dan particulieren heef t 
opgeleverd. 

 
ZP145A Levering aan niet-particulieren 
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Uitgesloten is schade in verband met zaken die verzekerde aan andere dan particulieren heef t 
geleverd, en/of  na vervaardiging, assemblage, bewerking of  behandeling aan anderen dan 

particulieren heef t opgeleverd. 
 
ZP145B Levering aan niet-particulieren 

 
Uitgesloten is schade in verband met de hierna genoemde zaken die verzekerde:  
 

• aan anderen dan particulieren heef t geleverd, en/of  

• na vervaardiging, assemblage, bewerking of  behandeling aan anderen dan particulieren heef t 
opgeleverd. 

 

a. Grond en (kunst)mest. 
b. Zaden, voeding voor gewassen, gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen.  
b. Dieren, diervoeding, dierverzorgingsproducten en diergeneesmiddelen die verzekerde. 

 
ZP146 Zakelijk gebruik 
 

Uitgesloten is schade aan anderen dan particulieren in verband met de levering van hard - en 
sof tware, en/of  fouten, onvolkomenheden of  gebreken in adviezen, ontwerpen en analyses bij de 
ontwikkeling van hard- en sof tware, en/of  het verrichten van handelingen en werkzaamheden 

aan hard- en sof tware. 
 
Deze uitsluiting geldt niet indien de hard- en sof tware alleen zijn bedoeld voor administratieve 

toepassingen. 
 
ZP147 Hovenierswerkzaamheden 

 
Uitgesloten is schade in verband met hovenierswerkzaamheden.  
 

ZP148 Grondstoffen/halffabricaten 
 
Uitgesloten is schade in verband met zaken die bestemd zijn voor gebruik als grondstof  die 

verzekerde aan anderen dan particulieren heef t geleverd, en/of  na vervaardiging, assemblage,  
bewerking of  behandeling aan anderen dan particulieren heef t opgeleverd.  
 

ZP149 Werkzaamheden bij derden 
 
Uitgesloten is schade in verband met het uitvoeren van werkzaamheden bij derden.  

 
ZP150 Bomen 
 

Uitgesloten is schade aan zaken in verband met het rooien, omzagen en omhakken van bomen.  
 
ZP151 Kabels en leidingen 

 
Uitgesloten is schade aan ondergrondse kabels, buizen, leidingen e.d. en de gevolgen daarvan.  
 

ZP152 Werkzaamheden aan motorvoertuigen 
 
Uitgesloten is schade in verband met het uitvoeren van montage- en reparatiewerkzaamheden 

aan een motorvoertuig. 
 
ZP153 Campers en aanhangwagens 

 
Uitgesloten is schade in verband met de verkoop van kampeerauto's en aanhangwagens, zoals  
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caravans, vouwwagens en bagagewagens. 
 
ZP167 Diefstal en vandalisme in het gebouw 

 
De dekking voor schade door diefstal of  poging daartoe en vandalisme gelden ook indien gepleegd  
door iemand die het gebouw op een andere manier is binnengekomen dan van buitenaf  door braak.  

 
ZP168 Diefstal en vandalisme elders in Nederland 
 

Voor dekking elders in Nederland geldt ten aanzien van schade door diefstal of  poging daartoe 
en vandalisme dat de verzekering ook dekking biedt indien sprake is van:  
 

a. diefstal of  poging daartoe of  vandalisme, gepleegd door iemand die het gebouw anders dan door 
middel van braak is binnengedrongen; 

b. diefstal uit een auto - mits deze goed was afgesloten -, gepleegd door iemand die de auto van 

buitenaf  door braak is binnengedrongen. 
 
Voor beide dekkingen geldt een maximum vergoeding van € 1.000,00 per gebeurtenis. Voor beide  

dekkingen geldt geen eigen risico. 
 
ZP170 Inschrijving in BIG-Register 

 
De dekking die deze verzekering biedt, geldt alleen indien verzekeringnemer is ingeschreven 
in het BIG-register. Het beëindigen van de inschrijving wordt beschouwd als een risicowijziging  

zoals vermeld in hoofdstuk 'Wijziging van het risico’.  
 
ZP171 Aansprakelijkheidsverzekering instelling 
 

De dekking die deze verzekering biedt, geldt alleen indien de instelling waar verzekerde 
werkzaam is, een aansprakelijkheidsverzekering heef t afgesloten die voldoet aan de volgende 
voorwaarden: 

 

• de  aansprakelijkheid van verzekerde is op die verzekering meeverzekerd;  

• de verzekerde som bedraagt per aanspraak ten minste € 2.500.000, - en per verzekeringsjaar ten 

minste € 5.000.000,00. 
 
ZP172 Geen eigen praktijk 

 
De dekking die deze verzekering biedt, geldt alleen indien verzekeringnemer waarnemend huisarts 
zonder eigen praktijk is. 

 
ZP173 Artsopleider 
 

Onder het beroep, het bedrijf  of  de activiteiten zoals in de polis omschreven, valt ook het optreden als 
huisartsopleider of  achterwacht bij de begeleiding van een arts in opleiding indien de verzekerde 
huisarts daartoe is aangesteld. 
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ZP174 Vermogensschade 
 

Onder schade wordt ook verstaan directe vermogensschade, zoals hierna genoemd.  
 
a. Aantasting van het vermogen van een cliënt die niet het gevolg is van schade aan personen en/of  

zaken. 
b. Aantasting van het vermogen van een zorgverzekeraar als gevolg van een medische fout 

waarvoor verzekerde ten opzichte van de cliënt aansprakelijk is.  

 
Onder cliënt te verstaan: 
 

c. patiënt / cliënt in de geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg en/of  gehandicaptenzorg; 
d. Persoon die gekeurd is of  wordt. 
 

ZP175 Dekkingsgebied 
 
Als dekkingsgebied geldt: 

 
a. Voor gedragingen in het kader van de verzekerde hoedanigheid: Nederland.  
b. Voor producten die zijn verstrekt in het kader van de verzekerde hoedanigheid: de gehele wereld.  

c. Voor schade tijdens een reis, anders dan tijdens het verrichten van werkzaamheden: de gehele 
wereld. 

d. Voor schade als gevolg van het incidenteel verlenen van medische hulp bij een ongeval of  acute 

ziekte: de gehele wereld. 
 
ZP176 Verstrekking via internet 
 

Uitgesloten is schade in verband met het geven van adviezen en/of  het voorschrijven van medicijnen 
via internet of  e-mail aan personen die op dat moment niet als cliënt zijn ingeschreven bij de eigen 
praktijk of  de praktijk van een collega waarvoor verzekerde als waarnemer optreedt.  

 
Deze uitsluiting geldt niet indien deze personen bij verzekerde een lichamelijk onderzoek (hebben) 
ondergaan. 

 
ZP177 Specialisaties 
 

Uitgesloten is schade in verband met verrichtingen die samenhangen met een van de volgende 
specialisaties: 
 

• acnebehandeling 

• ontharingstechnieken 

• manuele lymfedrainage 

• bindweefselmassage 

• Shiatsu massage 

• permanente make-up 

• pincementmassage 

• voetref lexzonemassage 

 
Deze uitsluiting geldt niet indien verzekerde beschikt over het door de Brancheorganisatie 
Schoonheidsverzorging ANBOS erkende diploma/certif icaat voor die specialisatie.  
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ZP178 Apparatuur 
 

Uitgesloten is schade in verband met het gebruik van apparatuur waarvoor de fabrikant een 
aanvullende opleiding/instructie beschikbaar stelt.  
 

Deze uitsluiting geldt niet indien de gebruiker van de apparatuur de hiervoor bedoelde 
opleiding/instructie met goed gevolg heef t afgerond. 
 

ZP179 Tatoeages/piercings 
 
Uitgesloten is schade in verband met het aanbrengen en/of  verwijderen van tatoeages en piercings. 

 
ZP180 Injecties 
 

Uitgesloten is schade als gevolg van behandeling met injecties:  
 

• waarbij de huis geheel wordt doorboord, en/of  

• anders dan met water, vitamines of  hyaluronzuur. 

 
ZP181 Laserbehandeling 
 

Uitgesloten is schade als gevolg van behandeling van pigment - of  wijnvlekken met lasertechnieken. 
 
ZP184 Verzekerden 

 
Als verzekerde(n) worden ook beschouwd: 
 

a. Ondergeschikte ZZP’ers en uitzendkrachten, allen voor zover het gaat om werkzaamheden die zij 
voor verzekeringnemer verrichten. 

b. Waarnemers van verzekeringnemer. 

c. Assistenten en andere ondergeschikten van deze waarnemers.  
 
Voor de onder b. en c. genoemden alleen voor zover het gaat om werkzaamheden in het kader van 

de waarneming. 
 
ZP185 Verzekerden 

 
Als verzekerde(n) worden ook beschouwd: 
 

a. Vennoten, f irmanten, bestuurders en commissarissen van verzekeringnemer, allen voor zover als 
zodanig optredend. 

b. Werknemers van verzekeringnemer. 

c. Andere ondergeschikten van verzekeringnemer, zoals assistenten, stagiairs en 
huisgenoten/familieleden. 

 

Voor de onder b. en c. genoemden alleen voor zover het gaat om werkzaamheden die zij voor 
verzekeringnemer verrichten. 
 

d. Waarnemers van verzekeringnemer. 
e. Assistenten en andere ondergeschikten van deze waarnemers. 
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Voor de onder d. en e. genoemden alleen voor zover het gaat om werkzaamheden in het kader van 
de waarneming. 

 
f. Personeelsverenigingen van verzekeringnemer. 
g. Eigen pensioenfondsen van verzekeringnemer. 

h. Andere fondsen, instellingen en stichtingen voor zover opgericht in het kader van de verhouding 
tussen verzekeringnemer en zijn ondergeschikten. 

i. De bestuurders en ondergeschikten van de onder f . t/m h. genoemden, voor zover als zodanig     

optredend. 
 
ZP186 Verzekerden 

 
Als verzekerde(n) worden ook beschouwd: 
 

a. Vennoten, f irmanten, bestuurders en commissarissen van verzekeringnemer, allen voor zover als 
zodanig optredend. 

b. Werknemers van verzekeringnemer. 

c. Andere ondergeschikten van verzekeringnemer, zoals assistenten, stagiairs en 
huisgenoten/familieleden. 

 

Voor de onder b. en c. genoemden alleen voor zover het gaat om werkzaamheden die zij voor 
verzekeringnemer verrichten. 
 

d. Personeelsverenigingen van verzekeringnemer. 
e. Eigen pensioenfondsen van verzekeringnemer. 
f. Andere fondsen, instellingen en stichtingen voor zover opgericht in het kader van de verhouding 

tussen verzekeringnemer en zijn ondergeschikten. 

g. De bestuurders en ondergeschikten van de onder d. t/m f . genoemden, voor zover als zodanig 
optredend. 

 

ZP187 Vakbekwaamheid 
 
De dekking die deze verzekering biedt, geldt alleen indien de schoonheidsbehandeling wordt 

uitgevoerd door een schoonheidsspecialist die beschikt over een geldig vakbekwaamheidsdiploma 
van een in Nederland erkend en geregistreerd opleidingsinstituut.  
 

ZP188 Experimenteel onderzoek 
 
Uitgesloten is schade die voortvloeit uit medisch experimenteel onderzoek op proefpersonen 

zoals bedoeld in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. 
 
ZP189 Bemaling 

 
Uitgesloten is schade aan onroerende zaken in verband met bronbemaling, spanningsbemaling en 
retourbemaling. 

 
ZP190 Houtafval 
 

Uitgesloten is schade in verband met houtafval, zoals zaagsel en houtsnippers, die bestemd zijn 
om te gebruiken als: 
 

• grondstof , of  

• bodembedekking in dierenverblijven. 
 

 
ZP191 Verkoop via internet 
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Uitgesloten is schade in verband met zaken die verzekerde verkoopt via internet.  
 

ZP192 Dakdekkerswerkzaamheden 
 
Uitgesloten is schade in verband met dakdekkerswerkzaamheden.  

 
ZP194 Vuurwerk 
 

Uitgesloten is schade in verband met vuurwerk. 
 
ZP195 Vuurwerk 

 
Uitgesloten is schade in verband met vuurwerk. 
 

Deze uitsluiting geldt niet indien sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden.  
 
a. De verkoop voldeed aan de overheidsvoorschrif ten. 

b. De gebeurtenis vond plaats op een door de overheid wettelijk toegestane verkoopdag.  
 
ZP196 Levering perslucht(apparatuur) 

 
Uitgesloten is schade in verband met perslucht en persluchtapparatuur die verzekerde  
 

• aan derden heef t geleverd, en/of  

• na vervaardiging, assemblage, bewerking of  behandeling aan derden heef t opgeleverd. 
 
ZP197 Levering medische apparatuur 

 
Uitgesloten is schade in verband met medische apparatuur die verzekerde:  
 

• aan derden heef t geleverd, en/of  

• na vervaardiging, assemblage, bewerking of  behandeling aan derden heef t opgeleverd.  
 
ZP198 Levering niet afgemonteerde fietsen 

 
Uitgesloten is schade in verband met f ietsen, bromf ietsen en snorf ietsen die verzekerde aan derden 
heef t geleverd en die niet voor gebruik zijn afgemonteerd door een professionele rijwielhandelaar.  

 
ZP203 Preventie 
 

De dekking Casco geldt ten aanzien van schade door diefstal, joyriding en/of  pogingen daartoe 
alleen indien verzekerde: 
 

• binnen twee maanden na de ingangsdatum van deze dekking de preventievoorzieningen heef t  
getrof fen, en 

• deze voorzieningen vanaf  dit moment voortdurend in stand houdt en de preventievoorschrif ten 

naleef t. 
 
Indien bij schade blijkt dat verzekerde hieraan niet heef t voldaan, geldt deze dekking alleen 

indien verzekerde bewijst dat de schade niet is ontstaan of  vergroot door het niet nakomen van d eze 
verplichtingen. 
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Preventievoorzieningen die aan de volgende voorwaarden voldoen:  
 

• het in de polis omschreven voertuig is voorzien van een klasse 3 beveiligingssysteem.  

• voor dit beveiligingssysteem is een VbV-certif icaat geldig. 
 
Preventievoorschrif ten: 

Zodra alle inzittenden het voertuig verlaten, is verzekerde verplicht de volgende maatregelen te 
nemen: 
 

• het voertuig wordt deugdelijk afgesloten. 

• het beveiligingssysteem wordt correct en volledig ingeschakeld.  
 
ZP204 Preventie 

 
De dekking Casco geldt ten aanzien van schade door diefstal, joyriding en/of  pogingen daartoe 
alleen indien verzekerde: 

 

• binnen twee maanden na de ingangsdatum van deze dekking de preventievoorzieningen heef t 
getrof fen, en 

• deze voorzieningen vanaf  dit moment voortdurend in stand houdt en de preventievoorschrif ten 
naleef t. 

 

Indien bij schade blijkt dat verzekerde hieraan niet heef t voldaan, geldt deze dekking alleen 
indien verzekerde bewijst dat de schade niet is ontstaan of  vergroot door het niet nakomen van deze 
verplichtingen. 

 
Preventievoorzieningen die aan de volgende voorwaarden voldoen:  
 

• het in de polis omschreven voertuig is voorzien van een klasse 3 beveiligingssyst eem, waarvoor 
een VbV-certif icaat geldig is. 

• het voertuig is voorzien van een klasse 4 voertuigvolgsysteem, dat moet worden in- en uit- 
geschakeld door persoonlijke identif icatie, en waarvoor een VbV-certif icaat geldig is. 

• voor de instandhouding van het voertuigvolgsysteem is een geldig abonnement van kracht dat is  
afgesloten met een NCP-erkende particuliere alarmcentrale. 

 

Preventievoorschrif ten 
 
Zodra alle inzittenden het voertuig verlaten, is verzekerde verplicht de volgende maatregelen te 

nemen: 
 

• het voertuig wordt deugdelijk afgesloten. 

• de beveiligings- en voertuigvolgsystemen wordt correct en volledig ingeschakeld.  

 
 
ZP205 Dagvergoeding 

 
De aanvullende dekking voor dagvergoeding geldt  niet. 
 

ZP206 Eigen gebrek 
 
De aanvullende dekking voor schade eigen gebrek geldt niet.  
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ZP207 Vaststelling schade 
 

Schade aan het motorrijtuig wordt vastgesteld zoals hierna bepaald.  
 
Herstel 

Indien herstel mogelijk is, wordt de omvang van de schade vastgesteld op de kosten van herstel.  
Indien de aldus vastgestelde schade hoger blijkt te zijn dan het bedrag waarop de schade zou zijn 
vastgesteld indien herstel niet mogelijk zou zijn, wordt de schade vastgesteld alsof  herstel niet  

mogelijk is. 
 
Geen herstel 

Indien herstel op technische gronden niet mogelijk en/of  op economische gronden niet verantwoord is, 
wordt de omvang van de schade aan het motorrijtuig vastgesteld op het verschil tussen de dagwaarde 
van het motorrijtuig onmiddellijk vóór en de waarde van de restanten onmiddellijk ná de gebeurtenis.  

 
Verzekeraar heef t het recht om de restanten namens verzekerde over te dragen aan een door hem 
aan te wijzen instantie. 

 
ZP208 Vaststelling schade 
 

Schade aan het motorrijtuig wordt vastgesteld zoals hierna bepaald.  
 
Herstel 

Indien herstel mogelijk is, wordt de omvang van de schade vastgesteld op de kosten van herstel.  
Indien de aldus vastgestelde schade hoger blijkt te zijn dan het bedrag waarop de schade zou zijn  
vastgesteld indien herstel niet mogelijk zou zijn, wordt de schade vastgesteld alsof  herstel niet 
mogelijk is. 

 
Geen herstel 
Indien herstel op technische gronden niet mogelijk en/of  op economische gronden niet verantwoord is,  

wordt de omvang van de schade aan het motorrijtuig vastgesteld op het verschil tussen de bij de 
lessor vastgelegde boekwaarde van het motorrijtuig onmiddellijk vóór en de waarde van de restanten 
onmiddellijk ná de gebeurtenis. 

 
Indien de boekwaarde hoger is dan 115% van de dagwaarde, wordt voor de vaststelling uitgegaan 
van de dagwaarde, vermeerderd met 15% daarvan. 

 
Verzekeraar heef t het recht om de restanten namens verzekerde of  de lessor over te dragen aan een 
door hem aan te wijzen instantie. Indien de medewerking van de lessor nodig is, zorgt verzekering - 

nemer hiervoor. 
 
ZP209 Medew. Lessor totaal verlies 

 
Bij totaal verlies van het motorrijtuig ontstaat het recht op schadevergoeding niet eerder dan 
nadat verzekeringnemer aan bepaalde verplichtingen heef t voldaan. Indien in verband met lease van 

het motorrijtuig daarvoor de medewerking van de lessor nodig is, is verzekeringnemer verplicht  
hiervoor te zorgen. 
 

ZP210 Uitkering aan Lessor 
 
In verband met lease van het motorrijtuig zal betaling van de schadevergoeding plaatsvinden aan de 

lessor, tenzij deze akkoord gaat met uitbetaling aan verzekerde.  
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ZP211 Uitkering aan Financier 
 

In verband met f inanciering van het motorrijtuig zal betaling van de schadevergoeding plaatsvinden 
aan de f inancier, tenzij deze akkoord gaat met uitbetaling aan verzekerde.  
 

ZP212 Vervangend vervoer 
 
De regeling voor Vervangend Vervoer in de dekking Hulpverlening WA / Casco geldt niet.  

 
ZP213 Maaltijdbezorging 
 

Uitgesloten is schade terwijl het motorrijtuig werd gebruikt voor het bezorgen van maaltijden,  
voedsel en/of  dranken bij derden. 
 

ZP215  Opzicht 
 
Volgens artikel 3.2.6 is schade aan zaken die verzekerde onder zich heef t (opzicht) uitgesloten. 

 
Deze uitsluiting geldt voor schade aan zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens 
hem, onder zich heef t, zoals hierna omschreven. 

 
a. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, heef t gehuurd of  in bruikleen 

heef t. 

b. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, onder zijn hoede heef t om die 
zaken te behandelen, te bewerken of  daaraan andere werkzaamheden te verrichten.  

c. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, onder zijn hoede heef t om die 
zaken te bewaren of  te beheren. 

 
Voor schade aan zaken onder a. tot en met c. genoemd, wordt niettemin een vergoeding verleend van 
maximaal € 50.000,- per aanspraak, met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar.  

 
Er wordt geen vergoeding verleend voor schade aan 
 

• geld / geldswaardig papier, gebouwen en motorrijtuigen; 

• gehuurde zaken en zaken in bruikleen die verzekerde langer dan twee achtereenvolgende 
maanden onder zich heef t. 

 
d. Zaken die verzekerde, of  een andere (rechts)persoon namens hem, om een andere reden onder 

zijn hoede heef t, zoals 

 

• ten vervoer; 

• in huurkoop, lease of  pacht. 
 

De uitsluitingen onder a. tot en met d. genoemd, gelden niet voor schade 
 

• aan zaken die verzekerde anders dan als huurder, pachter, lessee, bruiklener of  bewaarnemer 

onder zich heef t, voor zover de schade is vergoed door een brandverzekeraar die de 
Bedrijfsregeling Brandregres naleef t; 

• veroorzaakt door een onderdeel dat verzekerde in een bestaande zaak heef t gemonteerd / 

geplaatst na het moment waarop die zaak met dat nieuwe / vervangende onderdeel aan de 
eigenaar of  bezitter is teruggeleverd; 

• aan zaken, anders dan motorrijtuigen, van een ondergeschikte voor wie verzekeringnemer als 
werkgever aansprakelijk is. 

 
ZP299 Arbeidsomstandighedenwet 
 



 
 

Clausules Nationale Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. 

Voor personenschade aan werknemers in loondienst geldt een eigen risico voor verzekerde van 
€ 25.000,- per aanspraak indien op het moment waarop de gedraging plaatsvond de in de 
Arbeidsomstandighedenwet verplichte RI&E ontbreekt en/of  de maatregelen in het Plan van Aanpak 

(PvA) niet, niet tijdig of  onvoldoende waren uitgevoerd.  
 


