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EXPLOITATIEKOSTEN
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Artikel 1 Algemeen

De Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de op de polis
genoemde Algemene Voorwaarden. Daar waar de Algemene Voor-
waarden afwijkend zijn van de Bijzondere zijn de laatstgenoemde
bepalend.

Artikel 2 Begripsomschrijving

2.1 Onder exploitatiekosten wordt verstaan alle op de exploitatie-
rekening van verzekerde(n) voorkomende kosten.

2.2 Onder extra kosten wordt verstaan de extra kosten die na het
gedekte evenement in overleg met de maatschappij worden
gemaakt, teneinde de exploitatie zoveel mogelijk voortgang te
doen vinden.

Artikel 3 Gedekte evenementen

Alle genoemde evenementen in de Algemene Voorwaarden, 
alsmede:

3.1 het wegvallen van een nutsvoorziening als gevolg van een
storing, bij de producent dan wel distributeur, in de levering
van elektriciteit/gas/water, mits dit langer dan zes uur achter-
een duurt. Uitgesloten blijven de exploitatiekosten als gevolg
van schade aan pijpen, leidingen en kabels, met alle aan- en
toebehoren, die zich bevinden tussen het nutsbedrijf en de
verzekerde locatie(s);

3.2 onbereikbaarheid als gevolg van materiële schade aan nabu-
rige gebouwen door een evenement als bedoeld in de 
Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 Uitsluiting

Alle genoemde uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden,
alsmede:

4.1 schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk wissen of ver-
loren gaan van computerbestanden;

4.2 schade door milieuverontreinigende en/of bederf veroorza-
kende stoffen;

4.3 schade door het uitstromen van water uit een sprinklerinstal-
latie als gevolg van:
• herstellen, verwijderen, uitbreiden van de installatie;
• bevriezen, door nalatigheid van verzekerde;
• een opdracht van hogerhand;

4.4 schade als gevolg van een defect aan elektrische of elektroni-
sche apparatuur door inductie en/of overspanning, tenzij er
potentiaalvereffening en overspanningsbeveiliging (grof- en fijn-
beveiliging) aanwezig is met een onderhoudscontract daarop.

Artikel 5 Schade

Met inachtneming van de Algemene en deze Bijzondere 
Voorwaarden, vergoedt de verzekering tot maximaal het daarvoor
op de polis genoemde verzekerde bedrag:

5.1 het nadeel dat verzekerde lijdt gedurende maximaal de uitke-
ringstermijn, vastgelegd op de polis, doordat de exploitatie-
kosten hoger worden of niet meer geheel, dan wel ten dele
door inkomsten worden gedekt, omdat de normale activiteiten
worden belemmerd als gevolg van materiële schade van het
op de polis omschreven gebouw en/of inhoud daarvan door
een gedekt evenement;

5.2 de reconstructiekosten die gemaakt moeten worden als
gevolg van verlies van administratieve financiële gegevens;

5.3 de extra kosten.

Artikel 6 Schadevaststelling

6.1 De omvang van de schade wordt vastgesteld op de verhoging
van de exploitatiekosten en/of de vermindering van inkomsten,
voorzover deze niet gepaard gaan met evenredige verminde-
ring van kosten, gedurende het tijdvlak dat de schade duurt.
Verhoging van de exploitatiekosten en vermindering van
inkomsten, die eveneens zouden zijn opgetreden als de
gebeurtenis niet had plaatsgevonden, blijven daarbij buiten
beschouwing.

6.2 De uitkeringstermijn bedraagt maximaal de termijn zoals is
vastgesteld op de polis.

6.3 De uitkeringstermijn wordt evenwel teruggebracht tot ten
hoogste 10 weken indien verzekerde:
a. zijn activiteiten beëindigt;
b. in deze periode nog geen poging tot onverminderde voort-

zetting van de uitoefening van diens activiteiten heeft 
gedaan en/of;

c. een andere activiteit in het gebouw is gaan uitoefenen.

Artikel 7 Bijstelling verzekerd belang

7.1 Indien bij schade het verzekerde belang op de polis te laag
blijkt te zijn, geldt er een automatische overdekking tot maxi-
maal 30% van het in de polis genoemde belang voor de
exploitatiekosten.

7.2 Na afloop van elk boekjaar is verzekerde verplicht zo spoedig
mogelijk een accountantsverklaring/een jaarverslag te over-
leggen waaruit de werkelijke exploitatiekosten over dat jaar
blijken. Mocht binnen 8 maanden na de premievervaldatum
daaraan niet zijn voldaan, dan zal het verzekerde belang op
130% worden gesteld.

7.3 Het verzekerde belang op de polis zal jaarlijks aangepast wor-
den overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2.

Artikel 8 Andere verzekeringen

Indien bij schade blijkt dat op verschillende polissen dekking
bestaat zullen deze Bijzondere Voorwaarden worden gelijkgesteld
met een speciale verzekering.
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