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Artikel 1. Begripsomschrijving.

Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde. Als bewijs zal gelden een 
verklaring van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, dat ter plaatse en ten tijde van de beschadiging 
een zodanige windsnelheid kan zijn voorgekomen.

Artikel 2. Gedekte evenementen.

De verzekering geschiedt mede tegen schade aan het verzekerde ten gevolge van storm. 

Met schade door storm wordt gelijkgesteld:
2.1. schade door diefstal of vermissing tijdens de beredding;
2.2. schade door neerstortende bomen e.d. ten gevolge van de storm;
2.3. schade door vernieling op last van hogerhand wegens de toestand van het door storm beschadigde gebouw;
2.4. schade door regen, sneeuw, hagel of smeltwater als onmiddellijk gevolg van stormschade aan het gebouw.

Ramen zijn onder de verzekering begrepen tot ten hoogste € 1.250,- per m2.

Artikel 3. Uitsluitingen.

Van de verzekering is uitgesloten:
3.1. schade aan (schotel)antennes;
3.2. schade aan buitenzonweringen;
3.3. schade aan verzekerde roerende zaken indien deze zaken zich ten tijde van de beschadiging buitenshuis

bevonden;
3.4. schade door overstroming of dijkdoorbraak, ook al is deze schade door storm veroorzaakt.
3.5. schade onstaan of vergroot door onvoldoende onderhoud van het verzekerde gebouw of van het gebouw waarin

verzekerde zaken zich bevinden.

Artikel 4. Schadevergoeding.

Ingeval de verzekering volgens de polisomschrijving op premier risque basis is gesloten, zal ingeval van schade
vergoeding plaatsvinden tot ten hoogste de verzekerde som op het betreffende gebouw of de inventaris, ongeacht
de meerdere waarde van het verzekerde, echter met dien verstande, dat indien ten tijde van de storm de in de polis 
vermelde volle waarde van het betreffende gebouw of de inventaris lager is dan de werkelijke volle waarde daarvan, 
de maatschappij slechts het evenredige deel van de schade en kosten vergoedt.
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Voor deze verzekering gelden de statuten van de maatschappij en voorzover van toepassing de algemene 
voorwaarden van de brandverzekering.


