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1. Algemene en bijzondere 
voorwaarden

Als op het polisblad vermeld is dat de module Varia 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

De gedekte gevaren zijn:

2.1 Lekkage uit verwarming- of kookinstallaties

 Het gaat hierbij om schade door olie of andere vloeistoffen 

die onvoorzien gestroomd of gelekt zijn uit vast opgestelde 

verwarming of kookinstallaties of uit de daarbij behorende 

leidingen en tanks.

2.2 Rook en roet door verwarming- of kookinstallaties

 Het gaat hierbij om schade door rook of roet die plotseling 

uitgestoten is door een verwarmings of kookinstallatie die 

op een afvoerkanaal is aangesloten.

2.3 Gevolgschade door glasbreuk

a. Gedekt is de schade aan de verzekerde zaken die het 

gevolg is van glasbreuk.

b. Niet gedekt is schade aan het glas zelf.

2.4 Aanvaring, aanrijding en als gevolg daarvan afgevallen 

of uitgestroomde lading

 Niet gedekt is schade aan of verlies van het voer of vaar

tuig of de lading die de schade veroorzaakte.

2.5 Omvallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, 

windmolens, antennes, bomen, vlaggenmasten en/of 

het losraken van delen daarvan

 Niet gedekt is schade aan of verlies van de genoemde 

zaken die de schade veroorzaakten.
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