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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. Computerapparatuur
Informatieverwerkende installatie -inclusief de daarin
geïntegreerde of te integreren, niet door stroom storing
of stroomuitval wisbare programmatuur- met de daarbij
behorende randapparatuur.

2. Gebruikersprogrammatuur
Uit voorraad leverbare programmatuur en op aanvraag
voor een specifieke toepassing door derden ontwikkelde
programmatuur, inclusief de dragers waarop deze
programmatuur is vastgelegd.

3. Informatiedragers
De media waarop informatie kan worden vastgelegd.

4. Informatie
Elk feit, bericht of gegeven dat door computerapparatuur
kan worden gelezen, verwerkt of uitgevoerd, met
uitzondering van de gebruikers programmatuur.

5. Aanpassingskosten
De kosten die gemaakt moeten worden om na een
gedekte schade aan de verzekerde computerapparatuur
en/of informatiedragers de onverenigbaarheid met de
onbeschadigde programmatuur en bestanden op te
heffen of om programmatuur opnieuw in de
(vervangende) apparatuur in te voeren.

6. Kantoorapparatuur
Kantoorapparatuur welke elektronisch wordt
aangestuurd zoals kopieerapparaten, faxen,
tekstverwerkers, telefooninstallaties e.d., echter
uitgezonderd audiovisuele apparatuur en
computerapparatuur.

7. Reconstructiekosten
Kosten gemaakt om informatie die zich onmiddellijk
voordat zij verloren ging op de informatiedragers
bevond, nogmaals te verkrijgen, samen te stellen en
over te brengen op de informatiedragers.

8. Nieuwwaarde
Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe
zaken van dezelfde soort, kwaliteit en specificaties.

9. Dagwaarde
Als dagwaarde geldt de waarde van een naar soort,
kwaliteit, specificaties en staat van ouderdom met de
verzekerde zaak vergelijkbare zaak.

10. Transport
Vervoer, in deugdelijke of originele verpakking, van
verzekerde computerapparatuur, gebruikersprogram
matuur en informatiedragers, per automobiel,
motorvaartuig, vliegtuig of railvoertuigen voor openbaar
vervoer, inclusief het laad- en losrisico.

11. Bewoonde gebouwen
Naast feitelijk bewoonde gebouwen worden mede als
bewoonde gebouwen aangemerkt onbewoonde
gebouwen die beveiligd zijn volgens TBBS-, resp. NCP-
klasse III. Niet als bewoonde gebouwen worden
aangemerkt gebouwen/bedrijfsruimten waarin alleen de
2e verdieping of een hogere verdieping is bewoond, of
waarvan de bijbehorende bovenwoning alleen langs een
opgang buitenom kan worden bereikt.

Artikel 2 Geldigheidsgebied
1. De verzekering dekt de verzekerde zaken wanneer zij

zich bevinden in het (de) op het polisblad vermelde
gebouw(en) en aldaar in bedrijf zijn, bedrijfsklaar zijn
opgesteld, of gereinigd, geïnspecteerd of verplaatst
worden, dan wel in verband daarmede gedemonteerd of
gemonteerd worden.

2. In Nederland zijn de verzekerde zaken eveneens
verzekerd tijdens verblijf bij en het vervoer naar/van de
reparateur voor onderhoud en/of
reparatiewerkzaamheden.

3. In Nederland zijn de verzekerde informatiedragers en
gebruikersprogrammatuur eveneens verzekerd wanneer
zij zich na een gedekte schade buiten het (de) op het
polisblad vermelde gebouw(en) bevinden ten behoeve
van de instandhouding van een generatiesysteem of
voortzetting van de werkzaamheden.

Dekking

Artikel 3 Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt de op het polisblad omschreven
verzekerde zaken - mits voor rekening en risico van de
verzekeringnemer - binnen het verzekeringsgebied tegen
materiële schade veroorzaakt door:
1. elk van buiten komend onheil.

Schade als gevolg van brand, ontploffing en kortsluiting
veroorzaakt door eigen gebrek of bederf is ook gedekt;
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2. diefstal mits de diefstal werd voorafgegaan door braak
met zichtbare braaksporen aan het gebouw en/of het
gedeelte van het gebouw waarin de verzekeringnemer
zijn bedrijf uitoefent.

Artikel 4 Dekking boven het verzekerd bedrag
Onverminderd het in 5.6.a (schadevergoeding
tijdens transport en verblijf elders) bepaalde,
vergoeden wij ingeval van een gedekte
gebeurtenis boven het verzekerde bedrag:
1. de bereddingskosten gemaakt ter voorkoming en

vermindering van schade tot 100% van het op het
polisblad vermelde verzekerde bedrag;

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;

3. de opruimingskosten tot maximaal 10% van het op het
polisblad vermelde verzekerde bedrag;

4. aanpassingskosten tot maximaal 10% van het op het
polisblad vermelde verzekerde bedrag tot een maximum
van € 25.000,-;

5. de reconstructiekosten die de verzekeringnemer voor de
voortzetting van zijn bedrijf moet maken als rechtstreeks
gevolg van een verzekerde en gedekte schade aan
verzekerde computerapparatuur, gebruikers-
programmatuur en informatiedragers. Recht op
schadevergoeding bestaat eveneens indien de schade
aan de computerapparatuur, gebruikersprogrammatuur
en informatiedragers niet wordt vergoed vanwege het
ontbreken van dekking als gevolg van mogelijk verhaal
op een leverings- of onderhoudscontract. De dekking
voor reconstructiekosten is uitsluitend van kracht indien
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. minimaal 2 keer per week dient een back-up te

worden gemaakt.
Ingeval van schade dient dit te worden aangetoond;

b. de back-ups dienen te worden opgeborgen in een
data-safe of in een gebouw van steen gebouwd met
harde dekking, anders dan het gebouw waarin de
verzekerde computerapparatuur is opgesteld;

c. ingeval van schade overleg met ons te plegen
voordat reconstructiekosten worden gemaakt. De
schadevergoeding voor reconstructiekosten
bedraagt maximaal 10% van het op het polisblad
vermelde verzekerde bedrag.

Artikel 5 Dekking tijdens transport en verblijf elders
1. De verzekerde computerapparatuur,

gebruikersprogrammatuur en informatiedragers -
hierna t/m 5.6.a te noemen de verzekerde zaken -
zijn eveneens verzekerd tijdens transport binnen de
grenzen van de Benelux en Duitsland alsmede
tijdens het verblijf in bewoonde gebouwen in de
genoemde landen, met uitzondering van het (de)
gebouw(en) op het vaste risicoadres vermeld op
het polisblad, als volgt:
a. Gedekt is materiële schade veroorzaakt door

elk van buiten komend onheil.

b. Schade als gevolg van brand, ontploffing en
kortsluiting veroorzaakt door eigen gebrek of
bederf is ook gedekt.

2. Verlies en beschadiging door diefstal, vermissing of
zoekraken tijdens transport is uitsluitend gedekt:
a. uit gestalde automobielen, na braak met zichtbare

braaksporen aan het gebouw of gedeelte van het
gebouw waarin de automobiel is gestald. Er bestaat
uitsluitend dekking indien het gebouw of gedeelte
van het gebouw waarin de automobiel is gestald
deugdelijk is afgesloten;

b. indien de automobiel waarin de verzekerde zaken
zich bevinden een ongeval is overkomen of in brand
is geraakt mits redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat het evenement naar zijn aard en
omvang het verlies en beschadiging van de
verzekerde zaken heeft veroorzaakt.

3. Verlies door diefstal is tijdens verblijf in bewoonde
gebouwen gedekt mits de diefstal werd voorafgegaan
door braak met zichtbare braaksporen aan het gebouw
en/of het gedeelte van het gebouw waarin de
verzekerde zaken zich bevinden.

4. De dekking voor het verblijfsrisico geldt binnen
Nederland voor een termijn van ten hoogste 3 maanden
achtereen. Buiten Nederland geldt de dekking voor het
verblijfsrisico voor een termijn van maximaal 30 dagen.

5. Het risico van transport vangt aan op het moment
waarop de verzekerde zaken een verblijfsadres verlaten
tot het moment dat de verzekerde zaken zijn
aangekomen op de plaats van bestemming zijnde het
voorgenomen verblijfsadres (inclusief het laad- en
losrisico). Het risico van transport blijft gedekt ingeval
van onderbreking van het transport, verandering van
koers, wijziging reis, verlenging van het transport, alles
door omstandigheden buiten de macht van de
verzekeringnemer.

6. Schadevergoeding tijdens transport of verblijf elders
Met inachtneming van het op het polisblad vermelde
eigen risico vergoeden wij ingeval van een gedekte
schade:
a. ten hoogste het op het polisblad vermelde

verzekerde bedrag voor de verzekerde zaken,
echter nimmer meer dan € 5.000,- per gebeurtenis;

b. boven deze schadevergoeding tevens de
bereddingskosten, opruimingskosten, aan-
passingskosten en reconstructiekosten op basis van
de omschrijvingen voor deze kosten in 4. (Dekking
boven het verzekerde bedrag). Per kostensoort
gelden echter de volgende maxima van het op het
polisblad vermelde verzekerde bedrag:
- de bereddingskosten tot maximaal 100% met

een maximum van: € 5.000,-;
- de opruimingskosten, aanpassingskosten en

reconstructiekosten per kostensoort tot
maximaal 10% met een maximum van: € 5.000,-

Artikel 6 Aanvullende uitsluitingen
In aanvulling op hetgeen bepaald is in de Algemene
Voorwaarden, zijn de volgende uitsluiting van toepassing.
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade door:
1. molest, overstroming, aardbeving en vulkanische

uitbarsting. Tevens zijn uitgesloten kosten voor het
ongedaan maken van een verontreiniging van de
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bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet
ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken
wordt verstaan onderzoek, reiniging, opruiming,
transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond
en/of (grond)water en/of isolatie van een verontreiniging;

2. diefstal uit gemeenschappelijke gangen, trappenhuizen,
zolders, kelders en andere voor derden toegankelijke
ruimten, tenzij de dader het gebouw wederrechtelijk is
binnengedrongen door middel van braak;

3. water aan de verzekerde zaken in kelders en souterrains
die kon ontstaan doordat deze niet geplaatst waren op
vlonders of rekken op ten minste 15 cm. boven de vloer;

4. die ontstaat indien niet de normale voorzichtigheid is
betracht tegen verlies of beschadiging van een
verzekerde zaak en ter beperking van gevolgschade,
zoals het vervaardigen en bewaren van kopieën van
informatie;

5. als gevolg van experimenten, abnormale beproevingen
en opzettelijke overbelasting, indien zij op last of met
medeweten van de verzekeringnemer, directie of
verantwoordelijke bedrijfsleiding geschieden;

6. ontstaan gedurende de tijd dat de verzekerde zaken in
beslag zijn genomen door of worden gebruikt
krachtens besluit van burgerlijke of militaire overheid;

7. aan programmatuur die niet gepaard gaat met materiële
beschadiging van de drager waarop die
programmatuur is vastgelegd;

8. die verhaalbaar is onder een onderhoudscontract of
andere overeenkomst.

Bovendien geeft deze verzekering geen dekking voor
schade die bestaat uit:
9. slijtage, corrosie, oxidatie of enig ander geleidelijk bederf

als natuurlijk gevolg van de gewone werking en normaal
gebruik;

10. esthetische beschadigingen zoals krassen, schrammen
en deuken;

11. kosten van een voorlopige of noodreparatie;
12. extra kosten verbonden aan de bespoediging van het

herstel of de vervanging;
13. kosten voor het reconstrueren van informatie of

gegevens op informatiedragers, behoudens het in 4.5
bepaalde.

Schade

Artikel 7 Omvang van de schade
1. Reparatie

In geval van een gedekte schade aan verzekerde zaken
vergoeden wij uitsluitend de reparatiekosten.

2. Nieuwwaarde/dagwaarde
Indien reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten
méér bedragen dan het verschil tussen de dagwaarde
van een verzekerde zaak vóór en de waarde direct ná
de schade vergoeden wij:
a. nieuwwaarde, onder aftrek van de restantwaarde,

indien de dagwaarde direct vóór het ontstaan van de
schade 40% of meer bedraagt van de nieuwwaarde;

b. de dagwaarde, onder aftrek van de restantwaarde,
indien de dagwaarde direct vóór het ontstaan van de
schade minder bedraagt dan 40% van de
nieuwwaarde. Voor verzekerde zaken niet ouder
dan 3 jaar (te rekenen vanaf datum aankoop in

nieuwe staat) bedraagt de dagwaarde nimmer
minder dan 40% van de nieuwwaarde.

3. In geval van diefstal of vermissing heeft de
verzekeringnemer recht op schadevergoeding ná 30
dagen na de melding van de gebeurtenis bij ons en
nadat de verzekeringnemer zijn eigendomsrechten aan
ons heeft overgedragen. Wij zijn verplicht haar
eigendomsrechten op de ontvreemde of vermiste zaken
nadat deze zijn terugverkregen op verzoek van de
verzekeringnemer aan hem over te dragen. De
verzekeringnemer is dan verplicht de schadevergoeding
terug te betalen eventueel onder aftrek van
herstelkosten voor beschadiging die tijdens de
gebeurtenis aan de verzekerde zaken is ontstaan.

Artikel 8 Onderverzekering
Indien het verzekerde bedrag volgens het polisblad
eventueel vermeerderd met een overdekkings-
percentage/ bedrag als bedoeld onder 14.1, lager is dan
de nieuwwaarde van de verzekerde zaken op het
moment direct vóór het ontstaan van de schade, dan
worden schade en kosten naar evenredigheid vergoed.
Dit vindt geen toepassing op vergoeding van de
expertisekosten.

Artikel 9 Dekking na schade
Mits beschadigde of verloren gegane zaken zullen
worden hersteld of vervangen, zal de verzekering -
ongeacht de uitbetaalde bedragen aan schade en
kosten -zonder bijbetaling van premie van kracht blijven
voor het volle verzekerde bedrag van het
verzekeringsjaar waarin de schaden zijn gevallen.

Artikel 10 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 11 Wijziging van het risico
1. De verzekeringnemer is verplicht ons zo spoedig

mogelijk in kennis te stellen van elke belangrijke
verandering van het risico waaronder in ieder geval
wordt verstaan:
a. aanwezigheid van motorische kracht boven 5kW.;
b. verandering in de bouwaard van het gebouw;
c. verandering in het gebruik of de bestemming;
d. wijziging in de aard van het bedrijf;
e. wijziging van een bewoond in een onbewoond

risicoadres.
In deze gevallen hebben wij het recht de premie en
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voorwaarden te herzien dan wel de verzekering met
een opzeggingstermijn van 30 dagen te beëindigen.

2. Indien kennisgeving door de verzekeringnemer niet
binnen 30 dagen geschiedt, wordt de dekking geschorst
met ingang van het moment van risicowijziging.

3. De schadevergoedingsplicht van ons wordt niet beperkt
door wijziging van bouwaard en gebruik van de
belendingen.

Artikel 12 Verhuizing
1. De verzekeringnemer is verplicht ons zo spoedig

mogelijk in kennis te stellen van verhuizing van
computerapparatuur, gebruikersprogrammatuur,
informatiedragers en kantoorapparatuur.

2. Wij hebben in dit geval het recht de premie en
voorwaarden te herzien dan wel de verzekering met een
opzeggingstermijn van 30 dagen te beëindigen.

3. Indien kennisgeving door de verzekeringnemer niet
binnen 30 dagen geschiedt, wordt de dekking geschorst
met ingang van de 30e dag na de verhuizing.

4. Tijdens de duur van de verhuizing is de verzekering
zowel op het oorspronkelijke als op het nieuwe adres
van kracht.

Artikel 13 Overgang van het verzekerd belang
Bij overgang van het verzekerd belang eindigt de
dekking behoudens in het geval van overgang van het
verzekerde belang tengevolge van overlijden van de
verzekeringnemer in welk geval de verzekering van
kracht blijft, tenzij de nieuwe belanghebbende de
verzekering binnen 3 maanden na het overlijden opzegt.

Artikel 14 Overdekking/medeverzekering/aanvullingen/
vervangingen
Onverminderd het in 5.6.a bepaalde vergoeden wij per
gebeurtenis voor beschadigde of verloren gegane zaken
ten hoogste het voor die zaken op het polisblad vermelde
verzekerde bedrag met inachtneming van de volgende
bepalingen:
1. zaken die door de verzekeringnemer in de loop van een

verzekeringsjaar worden aangeschaft ter aanvulling of
vervanging van de verzekerde zaken en waarvan op dat
moment geen opgave aan ons wordt gedaan, zijn
meeverzekerd tot maximaal 25% boven het verzekerde
bedrag met een maximum van € 25.000,-;

2. de verzekeringnemer is verplicht aan ons uiterlijk twee
maanden ná de premievervaldatum de in de loop van
het voorafgaande verzekeringsjaar aangeschafte zaken
ter verzekering aan te bieden door middel van opgave
van het nieuwe verzekerde bedrag. Ingeval van
verzekering van gespecificeerde zaken dient een
specificatie te worden verstrekt van de zaken die per
premievervaldatum verzekerd moeten zijn, behalve
indien de specificatie als vermeld op het polisblad
ongewijzigd is. Indien de opgave van het nieuwe
verzekerde bedrag of de nieuwe specificatie niet vóór of
op genoemd tijdstip is ontvangen, vervalt nadien de
overdekkingregeling als omschreven in 14.1 bestaat er -
ingeval van verzekering van gespecificeerde zaken -
nadien geen dekking meer voor de nieuw aangeschafte
zaken.

Artikel 15 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 16 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.
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
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(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
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
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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 KE01 Verf- en lakspuiten
Spuiten/overgieten met verf, vernis, lak, lijm, oplos- en
impregneermiddelen en dergelijke mag uitsluitend
plaatsvinden in een goedgekeurde ruimte of cabine, die
voldoet aan de eisen, overeenkomstig onderstaande
omschrijving.
1. Van een goedgekeurde ruimte/cabine is sprake, indien

gespoten/overgegoten wordt in een ruimte, welke niet
voor andere doeleinden wordt gebruikt en van de
overige ruimten van het bedrijf is afgescheiden door
muren of wanden van onbrandbaar materiaal. Eventueel
aanwezige houten deuren dienen aan de binnenzijde
van de spuitruimte/cabine geheel met onbrandbaar
materiaal te zijn beschermd. Onder "onbrandbaar
materiaal" is niet begrepen "glas", tenzij het "gewapend
glas in ijzeren raamwerk" betreft.

2. De wanden moeten reiken van vloer tot plafond.
3. Het plafond moet geconstrueerd zijn van of aan de

binnenzijde bedekt zijn met onbrandbaar materiaal
(uitgezonderd ongewapend glas).

4. De vloer moet van onbrandbaar materiaal zijn.
5. De verlichting, lampen en dergelijke in gesloten

armatuur, terwijl de schakelaars en contactdozen buiten
de spuitruimte/cabine dienen te zijn aangebracht.

6. Verwarming mag uitsluitend geschieden door middel van
gesloten elektrische elementen of hete lucht van buiten
de spuitruimte/cabine opgestelde luchtverhitter;
eventuele hete luchtkanalen dienen van onbrandbaar
materiaal te zijn.

7. De dampafzuiging dient direct naar de buitenlucht of via
afvoerkanalen van onbrandbaar materiaal te
geschieden.

8. De motoren (voor compressor en exhauster) dienen
buiten de spuitruimte/ cabine te zijn opgesteld, tenzij van
gesloten type, doch dan dient de lucht voor de
compressor toch van buiten de spuitruimte te worden
aangezogen.

9. Van de voorraad verf en dergelijke, mag niet meer dan
een dagvoorraad in de spuitruimte/cabine aanwezig zijn.
De overige voorraad dient in een aparte daarvoor
ingerichte brandvrije ruimte te worden opgeborgen.

10. Blusmiddelen: buiten de spuitruimte dient bij de deur
een droogpoeder-apparaat van minstens 7 kg of een
daarmee gelijk te stellen apparaat in werkvaardige
toestand voorhanden te zijn.

Niet voldoen aan deze eisen heeft verlies van het recht op
schadevergoeding tot gevolg.

Clausule KE02 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.

Clausule KE03 Buitenopslag brandbare zaken
Deze verzekering is aangegaan onder de voorwaarde, dat er
geen opslag van brandbare zaken plaatsvindt op een
afstand van minder dan 5 meter van het (de) in de polis
genoemde gebouw(en).
Indien bij schade blijkt, dat aan deze voorwaarde niet is
voldaan, geldt een eigen risico van € 100.000,- per
gebeurtenis, tenzij verzekeringnemer aannemelijk maakt,
dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het
niet nakomen van deze voorwaarde.

Clausule KE04 Buitenopslag brandbare zaken
Deze verzekering is aangegaan onder de voorwaarde, dat er
geen opslag van brandbare zaken plaatsvindt op een
afstand van minder dan 10 meter van het (de) in de polis
genoemde gebouw(en).
Indien bij schade blijkt, dat aan deze voorwaarde niet is
voldaan, geldt een eigen risico van € 100.000,- per
gebeurtenis, tenzij verzekeringnemer aannemelijk maakt,
dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het
niet nakomen van deze voorwaarde.


