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1. Algemene en bijzondere 
voorwaarden

Als op het polisblad vermeld is dat de module Storm is afgesloten 

en de premie die voor deze module is verschuldigd, tijdig betaald 

is, dan bestaat er recht op de dekking zoals is omschreven in de 

artikelen in deze bijzondere voorwaarden. Deze artikelen  moeten 

wel in samenhang gelezen worden met de algemene voor

waarden.

2. Gedekte gevaren

Het gedekte gevaar is: Storm.

a. Onder storm wordt verstaan: een windsnelheid van min

stens 14 meter per seconde.

b. Als er aan het verzekerde gebouw of aan het gebouw en/

of verplaatsbaar object waarin de verzekerde objecten zich 

bevinden schade is door storm en als gevolg van die storm

schade is er aan het verzekerd object schade door regen, 

sneeuw of hagel, dan wordt die laatste schade beschouwd 

als stormschade.

c. Als hagel of sneeuwdruk die met storm gepaard gaat, 

glasbreuk tot gevolg heeft, dan wordt de schade door die 

 glasbreuk ook beschouwd als stormschade.

3. Uitsluitingen

In aanvulling op wat bepaald is in het artikel “Uitsluitingen” in de 

algemene voorwaarden geldt de volgende uitsluiting:

3.1 Stormvloed

 Niet verzekerd is schade aan de verzekerde zaken die zich 

op of aan het strand bevinden, als deze schade wordt 

 veroorzaakt door overstroming of onderstroming van de 

verzekerde zaak die het gevolg is van een stormvloed waar

door het strand wordt overspoeld.

4. Eigen risico

a. Het eigen risico dat op het polisblad is vermeld, geldt niet 

voor inventaris, goederen en inboedel.

b. Als de windsnelheid zich afwisselend boven en onder de 

14 meter per seconde beweegt, dan wordt voor de vast

stelling van het eigen risico als één gebeurtenis beschouwd: 

de periode vanaf het moment dat de windsnelheid voor het 

eerst 14 meter per seconde is tot het begin van een periode 

van ten minste 24 achtereenvolgende uren waarbinnen de 

windsnelheid 10 meter per seconde of minder is geweest.
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