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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 Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:

1. Geld en geldswaardig papier
Onder geld en geldswaardig papier wordt verstaan: baar
geld, bankbiljetten, rechtsgeldig getekende cheques en
betaalkaarten, geldige zegels, wissels, promessen,
cedullen of ander dergelijk geldswaardig papier, dat de
verzekeringnemer in verband met de uitoefening van zijn
bedrijf in eigendom toebehoort of waarvoor hij
aansprakelijk is.
Tevens wordt hieronder verstaan spaarzegels
uitgegeven door de winkelier zelf of door een organisatie
waarbij deze is aangesloten, boeken-, cd-, theater- en
andere officiële cadeaubonnen, postzegels,
strippenkaarten ten behoeve van het openbaar vervoer,
telefoonkaarten en (staats)loten.

2. Brandkast
Onder brandkast wordt verstaan een brand- en
inbraakwerende kast of kluis, welke door de
maatschappij is geaccepteerd.

3. Vervoer
Onder vervoer wordt verstaan het overbrengen van
waarden tussen de navolgende plaatsen:
a. het op het polisblad genoemde bedrijf
b. een bank, een post/girokantoor
c. een (semi)overheidsinstelling
d. het woonhuis van verzekeringnemer of indien er

sprake is van filialen, het woonhuis van de
filiaalhouder of zijn plaatsvervanger.
Onderbrekingen worden niet tot het vervoer
gerekend, behoudens korte onderbrekingen, die
redelijkerwijs zijn vereist waarbij de waarden onder

direct toezicht van de vervoerder blijven. Vervoer
uitsluitend binnen het bedrijf van de
verzekeringnemer valt niet onder vervoer.

Dekking

Artikel 2 Omvang van de dekking
1. De maatschappij vergoedt tot ten hoogste het

verzekerde bedrag per gebeurtenis de schade wegens
het tijdens de verzekeringsduur binnen Nederland
verloren gaan van de verzekerde waarden:
a. door enigerlei oorzaak tijdens het vervoer van deze

waarden, dat door de verzekeringnemer of in zijn
opdracht wordt verricht, tussen het moment dat de
verzekeringnemer met het vervoer begint, dan wel
de met het vervoer belaste personen de waarden in
ontvangst nemen en het moment, dat deze op de
bestemde plaats worden afgeleverd.

b. in het op het polisblad omschreven bedrijf tijdens
aanwezigheid van verzekeringnemer of zijn
personeel door:
- brand, blikseminslag, ontploffing;
- luchtvaartuigen;
- afpersing of diefstal gepaard gaande met

geweld of bedreiging met geweld tegen
personen.

c. in het op het polisblad omschreven bedrijf tijdens
afwezigheid van verzekeringnemer en zijn
personeel:
- aanwezig in een brandkast door:

(1) brand, blikseminslag, ontploffing;
(2) luchtvaartuigen;
(3) diefstal uit een brandkast door middel van

braak, gebruik van de echte sleutel, mits
deze op onrechtmatige wijze werd
verkregen en de sleutel en cijfercombinatie
niet aanwezig waren in de
bedrijfsgebouwen.

- niet aanwezig in een brandkast door:
(1) brand, blikseminslag, ontploffing;
(2) luchtvaartuigen;
(3) diefstal waarbij de dader het gebouw

wederrechtelijk is binnengedrongen door
middel van braak, gebruik van valse sleutels
of van de echte sleutel, mits deze op
onrechtmatige wijze werd verkregen.
Ongeacht het verzekerde bedrag zal nimmer
meer worden vergoed dan € 1.000,- per
gebeurtenis.

d. in de woning van verzekeringnemer, de filiaalhouder
of hun plaatsvervangers door:
- brand, blikseminslag, ontploffing;
- luchtvaartuigen;
- afpersing of diefstal gepaard gaande met

geweld of bedreiging met geweld tegen
personen;

- diefstal mits de verzekerde waarden zijn
opgeborgen in een afgesloten kast en sporen
van braak aan de kast en aan het gebouw waar
de kast zich bevindt aanwezig zijn. Ingeval van
schade zal nimmer meer worden vergoed dan
het op het polisblad vermelde verzekerde
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bedrag met een maximum van € 5.000,- per
gebeurtenis.

e. in de nachtkluis of een safeloket van een
bankinstelling door:
- brand, blikseminslag, ontploffing;
- luchtvaartuigen;
- afpersing of diefstal gepaard gaande met

geweld of bedreiging met geweld tegen
personen;

- diefstal voorafgegaan door braak aan nachtkluis
of safeloket.

2. Tevens biedt deze verzekering dekking tegen schade
door het in ontvangst nemen van bankpapier waarvan
later blijkt dat het vals is. De dekking bedraagt maximaal
€  5.000,- per gebeurtenis; meer dan het verzekerde
bedrag wordt niet vergoed.

Artikel 3 Dekking boven het verzekerd bedrag
In geval van een gedekte gebeurtenis vergoeden wij boven
het verzekerd bedrag:
1. de bereddingskosten gemaakt ter voorkoming en

vermindering van de schade;
2. het salaris en de kosten van alle experts en de door hen

geraadpleegde deskundigen. Het salaris en de kosten
van de door de verzekeringnemer benoemde expert en
de door deze geraadpleegde deskundigen worden
slechts vergoed voorzover dit salaris en deze kosten niet
uitgaan boven het salaris en de kosten welke de door
ons benoemde expert en diens deskundigen in rekening
brengen;

Artikel 4 Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen in de Algemene voorwaarden gelden
de volgende bepalingen:

Van deze verzekering is uitgesloten:
1. schade die niet is ontdekt binnen een jaar nadat de

gebeurtenis, waardoor zij is ontstaan, heeft
plaatsgevonden;

2. schade veroorzaakt door een personeelslid waarvan
verzekeringnemer wist dat deze eerder betrokken is
geweest bij een vermogensmisdrijf of een poging
daartoe;

3. schade ontstaan tijdens vervoer per post of tijdens
vervoer door ondernemingen, die in opdracht van
verzekeringnemer zaken onder rembours bezorgen;

4. schade veroorzaakt door het verloren gaan van
waarden, die aan de verzekeringnemer in gesloten
bewaargeving of safe-deposit zijn toevertrouwd.

Schade

Artikel 5 Omvang van de schade
De schadevaststelling geschiedt op basis van de waarde ten
tijde van het verloren gaan. De maatschappij zal de schade
tot maximaal het verzekerde bedrag vergoeden, ongeacht
de eventueel aanwezige hogere waarde voor de
gebeurtenis.

Artikel 6 Onderverzekering
Indien bij schade blijkt, dat het verzekerd bedrag lager is dan
90% van de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk

voor de gebeurtenis, wordt schadevergoeding verleend in
verhouding van het verzekerd bedrag tot de volle waarde.
Dit vindt geen toepassing op vergoeding van de
expertisekosten.

Artikel 7 Andere verzekeringen
1. Indien de schade tevens door één of meer andere

verzekeringen is gedekt en blijkt dat het gezamenlijk
bedrag van alle verzekeringen de waarde van het
verzekerde overtreft, worden het op de polis verzekerd
bedrag en de voor deze polis geldende
uitkeringsmaxima verminderd naar evenredigheid van
het gezamenlijk bedrag van de verzekeringen en de
waarde van het verzekerde. Vermindering of teruggave
van premie vindt niet plaats.

2. Wij vergoeden geen schade voorzover een beschadigde
zaak elders door een speciale verzekering is gedekt of
zou zijn gedekt indien onderhavige verzekering niet zou
hebben bestaan.

Overige bepalingen

Artikel 8 Wijziging van het risico
Als er iets wijzigt ten opzichte van hetgeen op het aanvraag-
formulier is vermeld, dan dient u dat direct via ons aan de
maatschappij te melden. Vervolgens zal de maatschappij
binnen één maand laten weten of en zo ja op welke
voorwaarden de verzekering wordt voortgezet.

Artikel 9 Vergunningen
Gedurende de looptijd van de verzekering dient het bedrijf
en/of verzekeringnemer te beschikken over de voor de
uitoefening van het bedrijf noodzakelijke vergunningen,
verleend door daartoe bevoegde instanties.

Artikel 10 Preventie
De verzekering is aangegaan onder voorwaarden dat de
volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:
1. Brand

a. Brand Algemeen
- Per adres dienen minimaal 2 handblusmiddelen

aanwezig te zijn met een minimum van 1 per
200 m2 vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen
mogen worden gerekend brandslanghaspels en
6 kg / 5 liter blusapparaten (blusmedium bij
voorkeur sproeischuim).

- De handblusmiddelen dienen goed bereikbaar
en zichtbaar te zijn opgehangen en in
werkvaardige toestand te verkeren. Met de
leverancier dient een onderhoudscontract te zijn
afgesloten met minimaal één controle per jaar.
De onderhoudsvoorschriften zijn opgenomen in
de volgende normen: N.E.N 2559 voor
draagbare blustoestellen en N.E.N-EN 671-3
voor brandslanghaspels.

- De elektrische installatie dient te voldoen aan
N.E.N 1010. De controle van de installatie dient
minimaal één keer in de 5 jaar conform N.E.N
3140 door een elektrotechnisch installateur te
worden uitgevoerd. De controle dient door
middel van een schriftelijke verklaring van de
installateur te worden bevestigd.
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Geconstateerde gebreken dienen terstond te
worden hersteld.

- In winkels en magazijnruimtes dient een strikt
rookverbod te worden gehanteerd. Hiervan zijn
uitgezonderd eventuele kantineruimtes en een
daarvoor speciaal ingerichte “koffiehoek”.

- In de ruimtes waar wel mag worden gerookt,
mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van
metalen, vlamdovende afvalbakken.

- De schoorsteen van niet met olie of gas
gestookte verwarmingsapparaten dient te zijn
voorzien van een deugdelijke vonkenvanger.

b. Brand Horeca
- Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van

metalen afvalemmers en peukenverzamelaars,
voorzien van goed sluitende deksels of van
vlamdovende afvalbakken. Als uitzondering
hierop is het toegestaan alleen in de keuken en
uitsluitend voor het verzamelen van etensresten
gebruik te maken van kunststof afvalbakken.

- In de keuken dient minimaal één van een
rijkskeurmerk voorzien blusapparaat - te weten
een poederblusser van ten minste 6 kg of een
CO2 blusapparaat van ten minste 5 kg - in
werkvaardige toestand voorhanden en goed
zichtbaar opgehangen te zijn. Er dient een
onderhoudscontract voor het blusapparaat te
zijn afgesloten met minimaal één controle per
jaar.

- De maatschappij dient er onverwijld van in
kennis te worden gesteld, indien het bedrijf
(opnieuw) wordt verpacht, waarna de
maatschappij zich het recht voorbehoudt de
verzekering te herzien met inachtneming van het
gestelde in de voorwaarden omtrent wijziging
van het risico.

- Indien frituren en/of smelten van vet plaatsvindt:
(a) mag uitsluitend gebruik worden gemaakt

van frituurapparaten die zijn voorzien van
een goed werkende maximaal-thermostaat
en waakvlam- beveiliging;

(b) moeten goed sluitende metalen deksels of
een blusdeken altijd binnen handbereik
worden gehouden;

(c) moeten de frituurapparaten jaarlijks door
een servicebedrijf worden gecontroleerd,
waarbij geconstateerde gebreken terstond
moeten worden hersteld;

(d) dient boven de frituurapparaten een
deugdelijke afzuiging van onbrandbaar
materiaal te zijn geïnstalleerd;

(e) dient hierop direct toezicht te worden
gehouden. In verband hiermee dient
verzekeringnemer of een personeelslid,
danwel een ander door verzekeringnemer
aangewezen en hiervoor geschikt persoon,
gedurende het functioneren van de
frituurapparaten steeds in de onmiddellijke
nabijheid van de frituurapparaten te zijn.

c. Brand Kamerverhuur
Indien in het verzekerde risico eveneens sprake is
van kamerverhuur gelden ook de volgende
preventiemaatregelen:

- Koken op de kamers is niet toegestaan. Wel
mag worden gekookt in één centrale keuken per
verdieping, mits de wand- en plafondafwerking
van de keukenruimte brandwerend zijn
uitgevoerd en de kookapparatuur onder een
stalen afzuigsysteem staat opgesteld.

- In alle ruimtes mag uitsluitend gebruik worden
gemaakt van metalen, vlamdovende
afvalbakken.

- Minimaal eenmaal per week dient afval uit het
pand verwijderd te worden.

- Er dient op te worden toegezien, dat de algehele
huishouding in orde blijft.

d. Brandgevaarlijke werkzaamheden
Indien de verzekeringnemer bedrijfseigenaar is, is hij
verplicht indien hij werkzaamheden uitvoert of laat
uitvoeren waarbij gebruik wordt gemaakt van open
vuur - zoals lassen, snijden, vlamsolderen, verf
afbranden, dakbedekken en dergelijke - ten behoeve
van installatie, aanbouw, onderhoud, reparatie,
demontage of afbraak van gebouwen, machines en
dergelijke de volgende maatregelen te nemen:
- genoemde werkzaamheden mogen uitsluitend

verricht worden onder toezicht van
verantwoordelijk personeel van
verzekeringnemer;

- brandbare stoffen, behalve die waarmee of
waaraan de werkzaamheden plaatsvinden,
moeten verwijderd worden tot op een veilige
afstand (bij lassen of snijden 10 meter), of indien
dit onmogelijk is dienen zij beschermd te
worden;

- een medewerker moet aanwezig zijn met
brandslang of brandblusser.

Blijkt in geval van schade, dat in de onmiddellijke
omgeving van de plaats waar de brand vermoedelijk
is uitgebroken, werkzaamheden als hierboven
omschreven zijn uitgevoerd, dan dient de
verzekeringnemer aan te tonen dat genoemde
voorzorgsmaatregelen getroffen zijn. Heeft echter de
verzekeringnemer de werkzaamheden uitbesteed en
heeft hij gebruik gemaakt van het Formulier
Brandgevaarlijke Werkzaamheden, uitgegeven door
het Nationaal Centrum voor Preventie, dan dient de
maatschappij te bewijzen dat de verzekeringnemer
bovengenoemde voorzorgsmaatregelen niet heeft
getroffen en dat de schade hierdoor is veroorzaakt
en/of verhoogd.
Indien de verzekeringnemer genoemde
voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen zal de
verzekeringnemer een eigen risico dragen van 10%
van het door de maatschappij te vergoeden
schadebedrag, met een maximum van € 50.000,-
per gebeurtenis.
Indien de eigendommen van de verzekeringnemer
op het etablissement op meerdere polissen
verzekerd zijn, zal het maximum eigen risico in
verhouding tot de schadebedragen over deze
verzekeringen verdeeld worden.

e. Vluchtige stoffen
Op straffe van verlies van het recht op
schadevergoeding mag het vullen met,
overschenken en aftappen van of enige bewerking
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met benzine of andere vluchtige stoffen niet
geschieden in de nabijheid van een brandende
kachel, rookgerei of ander open vuur en/of bij een
draaiende motor. Voor zover van toepassing is het
niet toegestaan vluchtige oliën/stoffen anders te
bewaren dan op de wijze als in de
Hinderwetvergunning of volgens de bestaande
politieverordeningen is voorgeschreven.

2. Inbraak
a. Inbraak algemeen

Het risico moet zijn beveiligd conform de BORG
risicoklasse-indeling en bevestigd met geldig BORG
certificaat, waarop de juiste geconstateerde
risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen
staan aangegeven.

b. Inbraak manege
Indien volgens het polisblad (eveneens) sprake is
van een manege, gelden ook de volgende
preventiemaatregelen:
De zadelkamer dient een inbraakwerend
compartiment te vormen conform BORG Cn, met in
ieder geval:
- Gemetselde muren met een 4 cm hardhouten of

multiplex toegangsdeur voorzien van meerpunts
hang- en sluitwerk volgens SKG-klasse **/***.

- Eventuele ramen voorzien van glasbescherming
middels traliewerk, bijv. betonvlechtmat
15x15cm met een staafdiameter vanaf 8 mm,
gelast in een stalen frame.

3. Inductie
a. Minimaal twee maal per week dienen back-ups

gemaakt te worden. De back-up dient bewaard te
worden in een brandwerende datakast of ruimte.

b. Indien de verzekerde som aan
overspanninggevoelige apparatuur groter is dan
€  50.000,- dient te worden beveiligd conform de
NCP risicoklasse-indeling voor
overspanningbeveiliging (zie infoblad 55 van het
Verbond van Verzekeraars). De oplevering van de
overspanningbeveiliging dient te worden bevestigd
door middel van een schriftelijke verklaring van de
installateur.

4. Koelschade (indien meeverzekerd)
Bij een verzekerd bedrag groter dan € 10.000,-- gelden
de volgende preventiemaatregelen:
a. Voor de koelapparatuur dient met de leverancier /

het servicebedrijf een onderhoudscontract te zijn
afgesloten, met minimaal één controle per jaar. De
leverancier / het servicebedrijf moet 24-uursservice
bieden.

b. Storingen/uitval van de koelinstallatie dienen te
worden gedetecteerd en te worden doorgemeld naar
een PAC (Particuliere Alarm Centrale), met
afspraken over de alarmopvolging.

5. Water
In magazijnruimtes dienen de goederen los van de vloer,
op vlonders, rekken of in stellingen, te zijn opgeslagen
opslaan.

De verzekeringnemer dient deze maatregelen te hebben
uitgevoerd op straffe van het verlies van het recht op
schadevergoeding, tenzij verzekeringnemer in geval van een
schade aannemelijk maakt, dat de schade niet is ontstaan

en niet is verergerd door het niet voldoen aan deze
voorwaarden.
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Clausules

Clausule GF01 Preventie diefstal, inbraak en vandalisme
Deze verzekering is ten aanzien van het diefstal-, inbraak-
en vandalismerisico aangegaan onder het beding dat alle in
de polis genoemde risicoadressen zijn voorzien van een
inbraakbeveiliging die is aangelegd door een door het
Nationaal Centrum voor Preventie gecertificeerd (BORG)
beveiligingsbedrijf.
Verzekeringnemer is verplicht:
1. Een onderhoudscontract af te sluiten met het

beveiligingsbedrijf voor minimaal één controle per jaar.
Het onderhoudscontract moet van kracht blijven
gedurende de looptijd van de verzekering;

2. Er voor te zorgen dat indien de beveiliging is opgeleverd
met een inbraakcertificaat, afgegeven door het Nationaal
Centrum voor Preventie, dit certificaat van kracht blijft en
haar geldigheid behoud gedurende de looptijd van de
verzekering;

3.  De beveiliging in een werkvaardige toestand te
behouden en te gebruiken;

4. Indien de beveiliging zich om welke reden dan ook niet
in werkvaardige toestand bevindt, dit zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag,
mede te delen aan het beveiligingsbedrijf en, indien de
beveiliging niet binnen 3 x 24 uur gerepareerd kan
worden, ons hierover zo spoedig mogelijk ba het bekend
worden hiervan in te lichten en de voorschriften van ons
op te volgen;

5. Gedurende de tijd dat de beveiliging zich niet in
werkvaardige toestand bevindt of gedurende de tijd dat
het signaal niet aan de Particuliere Alarm Centrale
(PAC) wordt doorgemeld en/of niet aan de afgesproken
opvolgingsdiensten en politie wordt doorgegeven,
maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat er een
geringe graad van beveiliging optreedt;

6. Vooraf overleg te plegen met het beveiligingsbedrijf en
ons indien als gevolg van een voorgenomen
verbouwing, herinrichting of anderszins al dan niet
tijdelijk een geringere graad van beveiliging zal
optreden.

Indien verzekeringnemer niet voldoet aan één van deze
verplichtingen bestaat er geen dekking voor schade door of
in verband met diefstal, inbraak of vandalisme tenzij en voor
zover verzekeringnemer aannemelijk maakt dat de schade
niet het gevolg is van of ontstaan is door het niet nakomen
van één van deze verplichtingen.


