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Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de
Algemene Voorwaarden en de Algemene
Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten
wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal
aanvullende begrippen leggen wij in het eerste artikel van
deze verzekering uit.
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Algemeen

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Verzekerde zaak

a. Personal computer De elektronisch
informatieverwerkende apparatuur met inbegrip van
de bijkomende randapparatuur.

b. Informatiedragers De tot de computer behorende
voorwerpen waarop gegevens worden vastgelegd,
zoals schijven, cassettes, magneetbanden e.d.

c. Standaardsoftware De bij de aanschaf van de
Personal computer standaard door de leverancier
meegeleverde software, waarvan de waarde in het
verzekerde bedrag is begrepen.

2. Verzekeringsnemer
De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de
verzekering is aangegaan en die als zodanig op het
polisblad is vermeld.

Artikel 2 Geldigheidsgebied
Op het polisblad wordt het gebied waarbinnen deze
verzekering van kracht is vermeld.

Dekking

Artikel 3 Omvang van de dekking
De maatschappij biedt dekking voor schade aan of verlies
van
de verzekerde zaak of een onderdeel daarvan door:
a. brand, ontploffing en kortsluiting, ongeacht of deze

schade is veroorzaakt door eigen gebrek of bederf;
b. diefstal, indien de verzekerde zaak zich bevindt:

1.  in het op het polisblad omschreven gebouw;
2.  buiten dit gebouw doch wel in een ander gebouw of

andere ruimte, mits de diefstal is voorafgegaan door
braak aan het gebouw of aan de ruimte waarin zich
de verzekerde zaak bevindt;

c. ieder ander van buiten komend onheil.

Artikel 4 Dekking boven het verzekerde bedrag
De maatschappij biedt, zonodig boven het verzekerde
bedrag, dekking voor:
a. de bereddingskosten;
b. de opruimingskosten die in verband met een gedekte

gebeurtenis worden gemaakt. Deze kosten worden
vergoed tot ten hoogste 10% van het voor de gehele
apparatuur verzekerde bedrag;

c. de reconstructiekosten, tot een maximum van € 500,-
per gebeurtenis, verbonden aan het opnieuw
verzamelen, samenstellen en/of overbrengen van
gegevens die zich onmiddellijk voor de gebeurtenis
bevonden op de op het polisblad omschreven
informatiedragers, indien de verzekeringsnemer deze
kosten als gevolg van een gedekte gebeurtenis moet
maken.

Artikel 5 Aanvullende uitsluitingen
1. Algemene uitsluitingen

Geen dekking wordt verleend voor schade:
a.  veroorzaakt door of verband houdende met verband

houdende met:
1.  aardbeving of vulkanische uitbarsting;
2.  overstroming,

b.  1. aan enig belang ten behoeve waarvan een
leverings-, garantie-, onderhoudsovereenkomst
of enige andere overeenkomst van kracht is;

2.  die gedekt is onder een andere (speciale)
verzekering, al dan niet van oudere datum, of
onder een andere verzekering gedekt zou zijn
indien onderhavige verzekering niet zou hebben
bestaan;

3.  die al op basis van een wet of andere
voorziening wordt vergoed;

c.  die opzettelijk of moedwillig door, dan wel met
goedvinden van een verzekerde is veroorzaakt.

2. Bijzondere uitsluitingen
Geen dekking wordt verleend voor schade:
a.  ontstaan ten gevolge van eigen gebrek, met

uitzondering van het bepaalde in artikel 5 lid a;
b.  schade door slijtage, enig geleidelijk op de

verzekerde zaak inwerkende invloed of enig ander
eigen bederf als natuurlijk gevolg van de gewone
werking en het normale gebruik van de verzekerde
zaak, behoudens in geval van brand, ontploffing of
kortsluiting;

c. schade die het gevolg is van foutieve of niet naar
behoren uitgevoerde reparatie of bewerking;

d.  de extra kosten verbonden aan het met spoed laten
uitvoeren van herstelwerkzaamheden;

e.  ontstaan tengevolge van onvoldoende zorg.
Van onvoldoende zorg kan onder meer worden
gesproken wanneer in geval van diefstal, verlies of
beschadiging van de verzekerde zaak niet de
normale voorzichtigheid is betracht.
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Van normale voorzichtigheid kan onder meer niet
worden gesproken wanneer:
- de verzekerde zaak onbeheerd wordt

achtergelaten in een motorrijtuig, tenzij de
verzekerde zaak in de in het motorrijtuig
aanwezige, deugdelijk afgesloten kofferbak is
geplaatst en wel zo dat de zaak van buitenaf
niet zichtbaar is. Dit geldt behoudens het geval
waarin van verzekerde in redelijkheid niet kon
worden gevergd dat hij veiliger maatregelen had
getroffen;

- in andere dan het hiervoor genoemde geval de
verzekerde niet die maatregelen heeft getroffen
die van hem onder de gegeven omstandigheden
in redelijkheid mochten worden verlangd;

f.  schade aan de verzekerde zaak zonder dat dit heeft
geleid tot een materiële aantasting van het
materiaal;

g.  schade veroorzaakt door experimenten, opzettelijke
overbelasting of abnormale beproevingen, waarmee
de verzekeringsnemer bekend is;

h.  schade aan de onderdelen die regelmatig plegen te
worden vervangen, alsmede schade aan
beveiligingen, zoals smeltveiligheden;

i.  uitsluitend ontstaan ten gevolge van te hoge
spanning;

Artikel 6 Eigen risico
Het volgende eigen risico is van toepassing:
1% van de verzekerde waarde met een minimum van
€ 22,50 en een maximum van € 225,- per gebeurtenis.

Schade

Artikel 7 Vaststelling van de schade
1. Vaststelling van de waarde bij totaal verlies

Als waarde voor de schadevergoeding wordt
aangehouden:
a.  de nieuwwaarde, indien de dagwaarde onmiddellijk

voor de gebeurtenis meer bedraagt dan 40% van de
nieuwwaarde;

b. de dagwaarde, indien de dagwaarde onmiddellijk
voor de gebeurtenis minder bedraagt dan 40% van
de nieuwwaarde.

2. Vrijheid van reparatie
Gaan de kosten van herstel van de aan de verzekerde
zaak toegebrachte schade een bedrag van € 125,- niet
te boven, dan kan die schade worden hersteld zonder
een machtiging van de maatschappij. De maatschappij
dient onmiddellijk van de gebeurtenis in kennis te wor-
den gesteld, terwijl een gespecificeerde rekening van
een deskundig reparateur moet worden overgelegd.

De beschadigde onderdelen, voor zover zij zijn vervangen,
dienen ter beschikking te blijven van de maatschappij.

Artikel 8 Vergoeding van de schade
Vergoeding bij beschadiging of verlies
1. Ten aanzien van de verzekerde zaak vergoedt de

maatschappij tot ten hoogste het verzekerde bedrag:
a. bij schade aan de verzekerde zaak

de kosten van herstel.

Wanneer de kosten van herstel meer bedragen dan
het verschil tussen de dagwaarde van de
verzekerde zaak onmiddellijk voor en de waarde
daarvan na een gedekte gebeurtenis, dan wordt de
waarde vergoed als vastgesteld in artikel 7 lid 1,
verminderd met de waarde van de restanten;

b. bij verlies van de verzekerde zaak
de waarde als vastgesteld in artikel 7 lid 1.

2. Mocht in geval van schade blijken dat het verzekerde
bedrag niet voldoende is om de schade te vergoeden,
dan wordt het verzekerde bedrag verhoogd met
maximaal 10%.

Artikel 9 Regelingen in geval van verlies
1. Bij terugverkrijging van de gestolen of verduisterde

verzekerde zaak, kan de verzekeringsnemer na
terugbetaling van het schadebedrag, verminderd met het
bedrag van de herstelkosten, de verzekerde zaak
terugnemen.

2. Bij verlies van de verzekerde zaak tengevolge van
diefstal, verlies of vermissing zal de maatschappij eerst
tot schadevergoeding overgaan nadat de
eigendomsrechten ter zake van de te vergoeden zaken
aan de maatschappij zijn overgedragen.

Premie

Artikel 10 Premievaststelling
1. Premiebepalende factoren De premie wordt onder meer

bepaald aan de hand van:
a. de cataloguswaarde van de verzekerde zaken;
b. de aard van het gebruik van de verzekerde zaken;
c. de plaats van het gebruik van de verzekerde zaken.

2. Indien de maatschappij een onjuistheid in de opgegeven
gegevens constateert heeft zij het recht de premie en de
voorwaarden, na kennisgeving aan de
verzekeringsnemer en eventueel met terugwerkende
kracht, te herzien

Overige bepalingen

Artikel 11 Risicowijziging en inspectie
1. De verzekeringsnemer is verplicht mededeling te doen

van wijziging in:
a. de op het polisblad vermelde verzekerde zaken;
b.  het op het polisblad omschreven gebruik van de

verzekerde zaken;
c.  het op het polisblad vermelde adres. Bij het niet-

nakomen van één van deze verplichtingen is de
maatschappij niet tot verlenen van
schadevergoeding gehouden, tenzij de
verzekeringsnemer aantoont dat de wijziging geen
invloed heeft gehad op het ontstaan of de omvang
van de schade.

2. De maatschappij is gerechtigd de bij deze polis
verzekerde apparatuur te laten inspecteren op tijden
waarop dit redelijkerwijs kan worden verlangd. Indien de
verzekeringsnemer daaraan geen medewerking
verleent, heeft de maatschappij het recht de verzekering
tussentijds te beëindigen.
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Artikel 12 Eigendomsoverdracht
Bij overgang van de eigendom van de verzekerde zaak of
een onderdeel daarvan loopt de verzekering ten behoeve
van de nieuwe belanghebbende alleen door indien zulks is
overeengekomen.


