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Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene voorwaarden Brand

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1.1

1.2

1.3

(In)braak
Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door het verbreken met als gevolg zichtbare beschadiging van afsluitingen als deuren, ramen, daken, vloeren, panden, wanden en
ruiten.
Premier risque-verzekering
Verzekering waarbij de maatschappij zonder een beroep op
onderverzekering te doen de schade tot maximaal de verzekerde som vergoedt, ook al overtreft de waarde van de
verzekerde zaken de verzekerde som.
Waarde
In deze bijzondere voorwaarden wordt hiermee de vervangingswaarde bedoeld: het bedrag benodigd voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken.
Als er geen vervangingsmarkt bestaat dan wordt aangehouden de hoogste uitkomst van:
a. de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor technische veroudering; of
b. de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor economische veroudering daarbij rekening houdend met de
staat van onderhoud van de zaak.
Indien echter de verzekerde zaken tegen brandschade zijn
verzekerd op basis van herbouwwaarde, wordt de waarde
gelijkgesteld aan het in die polis geldende waardebegrip.
2.3

Artikel 2. Omvang van de dekking
2.1

2.2

Verzekerd wordt tegen schade aan of verlies van de verzekerde zaken door een gevaar als genoemd in artikel 2.2,
ongeacht of dit is veroorzaakt door eigen gebrek, eigen
bederf of uit de aard en de natuur van de verzekerde zaken
zelf onmiddellijk voortspruit.
Met schade aan de verzekerde zaken doordat deze zelf
door het gevaar worden getroffen, wordt gelijkgesteld
schade aan deze en andere verzekerde zaken die daarvan
het gevolg is.
Schade aan verzekerde zaken is ook verzekerd als die
schade veroorzaakt is doordat niet-verzekerde zaken door
een verzekerd gevaar getroffen zijn en de schade aan de
verzekerde zaken het gevolg is van de nabijheid van de
niet-verzekerde zaken.
Gedekte gevaren/gebeurtenissen
a. Inbraak, diefstal of een poging daartoe, waarbij de
dader het gebouw waarin zich de verzekerde zaken
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bevinden binnengedrongen is, of getracht heeft binnen te dringen door middel van braak van buitenaf aan
bedoeld gebouw of een daarmee binnenshuis gemeenschap hebbend gebouw. Als in het gebouw meerdere
bedrijven, instellingen e.d. zijn gevestigd dan is aan het
hiervoor gestelde voldaan indien de dader het bij verzekerde in gebruik zijnde perceelsgedeelte door middel
van braak is binnengedrongen of getracht heeft binnen
te dringen.
Schade als gevolg hiervan aan de verzekerde gebouwen
is eveneens verzekerd;
b. Inbraak, diefstal of een poging daartoe, waarbij de
dader het verplaatsbaar object waarin de verzekerde
zaken zich bevinden, binnengedrongen is, of getracht
heeft binnen te dringen door middel van braak van
buitenaf aan bedoeld verplaatsbaar object. Indien het
verplaatsbare object zich in een gebouw bevindt, dan
is aan het hiervoor gestelde voldaan indien de dader
bedoeld gebouw door middel van braak van buitenaf is
binnengedrongen of getracht heeft binnen te dringen.
c. vandalisme nadat de dader het gebouw of het verplaatsbare object na braak binnengedrongen is. Deze
dekking geldt niet bij gebouwen of gedeelten daarvan,
die buiten gebruik zijn gesteld;
d. beroving;
e. afpersing;
f. vernieling gepaard gaande met de onder a t/m e
genoemde evenementen.
Aanvullende dekkingen
Mits uitdrukkelijk vermeld op het polisblad en de daarvoor
extra premie is voldaan, is meeverzekerd:
a. Aanvullende verzekering
Het voor materiële schade erkende bedrag wordt verhoogd met het op het polisblad vermelde percentage,
ongeacht of daadwerkelijk schade is geleden.
b. Bedrijfsschadeverzekering
1 Verzekerd wordt de bedrijfsschade, verminderd met
eventuele besparingen, als gevolg van, tijdens de
duur van deze overeenkomst, plotseling ontstane
schade aan of verlies van het gevaarsobject, die
veroorzaakt is door de gevaren/gebeurtenissen als
genoemd in artikel 2.2 met uitzondering van het
bepaalde onder c, ongeacht of deze gevaren/gebeurtenissen zijn veroorzaakt door eigen gebrek, eigen
bederf of uit de aard en de natuur van het gevaarsobject zelf onmiddellijk voortspruiten.
2 Specifieke bepalingen voor de bedrijfsschadeverzekering zijn neergelegd in het Clausuleblad Bijzondere

Artikel 4. Schade-erkenning

voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering, dat integraal deel uitmaakt van deze voorwaarden.
c. Einde aanvullende dekkingen
1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 van de
Algemene voorwaarden Brand eindigen de aanvullende dekkingen op dezelfde datum als waarop de
inbraakverzekering bij de maatschappij eindigt.
2 De bedrijfsschadeverzekering eindigt tevens als de
brandverzekering bij de maatschappij eindigt.

Deze verzekering is een premier risque-verzekering. De maatschappij erkent per kalenderjaar de schade tot ten hoogste het
verzekerde bedrag, ongeacht de meerdere waarde van de verzekerde zaken. Bovendien kunnen in één verzekeringsjaar de aanspraken op erkenning (te weten schade, bereddingskosten en
– indien meeverzekerd – de opruimingskosten tezamen) nooit
meer bedragen dan de bij de aanvang van een verzekeringsjaar
verzekerde sommen.

Artikel 3. Omvang van de schade

Artikel 5. Uitbetaling van schade

De schadevaststelling omvat:
3.1 naar keuze van de maatschappij:
- het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken
onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gedekte gebeurtenis, of
- de herstelkosten onmiddellijk na de gedekte gebeurtenis
van die zaken, die naar het oordeel van de experts voor
herstel vatbaar zijn;
3.2 het bedrag van de bereddingskosten;
3.3 het bedrag van de opruimingskosten, mits uitdrukkelijk vermeld op het polisblad en de daarvoor extra premie is voldaan.

5.1

5.2

5.3

Erkennen
Ten eerste wordt vastgesteld of, en in hoeverre, de schade
voor vergoeding in aanmerking komt, onder andere rekening houdend met het verzekerd bedrag en maximum vergoedingen. Na vaststelling van de grootte van de schade
door de expert(s) deelt de maatschappij schriftelijk aan de
verzekerde mede, op welk bedrag zijn aanspraak op een
uitkering is erkend.
Uitbetalen
Uitbetaald wordt vervolgens het erkende bedrag onder
aftrek van het eigen risico, indien en voor zover dit van toepassing is. De uitbetaling wordt, tenzij anders overeengekomen, in euro aan de verzekeringnemer overgemaakt.
Terugvordering
Indien de maatschappij later kennis krijgt van vergoedingen, toegekend door enige overheid of derde, waarmede
bij uitbetaling door haar geen rekening is gehouden, zal de
maatschappij de gedane uitkering herzien en voor zover
nodig terugvorderen.
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