
Artikel 1

DEFINITIES

Verzekeringnemer

Onder verzekeringnemer wordt verstaan degene, met wie de verzekering
is aangegaan en die als zodanig in de omschrijving op het polisblad is
vermeld.

Apparatuur

Onder apparatuur, voor zover omschreven op het polisblad, wordt
verstaan

1. computer: de elektronische informatieverwerkende appa-
ratuur met inbegrip van de bijkomende rand-
apparatuur;

2. informatiedragers: de tot de computer behorende voorwerpen,
waarop gegevens worden vastgelegd, zoals
schijven, cassettes, magneetbanden e.d.;

3. standaardsoftware: de software, die uit voorraad leverbaar is.

Nieuwwaarde

Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag benodigd voor het
verkrijgen van nieuwe apparatuur, die ten aanzien van soort en kwaliteit
gelijkwaardig is aan de verzekerde apparatuur.

Dagwaarde

Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een
bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage.

Extra kosten

Onder extra kosten wordt verstaan de in overleg met de maatschappij
gemaakte
a. kosten wegens huur of gebruik van een vervangend voorwerp;
b. kosten van vervoer van materiaal van verzekeringnemer naar en van

het adres, waar het vervangende voorwerp is geplaatst;
c. extra kosten wegens het te werk stellen van personeel van verzekering-

nemer of van derden, voor zover deze kosten niet reeds zijn begrepen
in de onder a. en b. genoemde kosten;

d. kosten ter bespoediging van herstel of vervanging van het beschadigde
of verloren gegane voorwerp.

Reconstructiekosten

Onder reconstructiekosten in de zin dezer polis wordt verstaan de in
overleg met de maatschappij gemaakte kosten om verloren gegane
gegevens, die zich op een bij een verzekerd voorwerp behorende externe
informatiedrager bevonden, opnieuw te verkrijgen en/of op externe
informatiedragers over te brengen.

Onderhoudscontract

Onder onderhoudscontract wordt verstaan een contract, dat verzekering-
nemer recht geeft op
a. periodieke onderhoudsbeurten;

b. kosteloos herstel van beschadigingen (waaronder het vervangen van
onderdelen) voor zover deze niet zijn ontstaan door enig van buiten
aankomend onheil.

Artikel 2

RISICO-OMSCHRIJVING; VERZEKERDE SOM

a. De risico-omschrijving in de polis wordt in elk geval aangemerkt als
opgemaakt op basis van de door verzekeringnemer verstrekte
gegevens.

b. De totaal verzekerde som wordt geacht te zijn opgegeven door
verzekeringnemer.

Artikel 3

VERZEKERINGSGEBIED

a. Als op het polisblad achter ”verzekeringsgebied” een adres is vermeld,
is de verzekering van kracht tijdens vervoer en verblijf van de
verzekerde voorwerpen in de gebouwen en op de terreinen op dit
adres.

b. Als op het polisblad achter ”verzekeringsgebied” een gebied is vermeld,
is de verzekering van kracht tijdens vervoer en verblijf van de
verzekerde voorwerpen onverschillig waar binnen dit gebied.

Wanneer de verzekerde voorwerpen tussen 22.00 en 08.00 uur worden
achtergelaten in een vervoermiddel, is de verzekering uitsluitend van
kracht, indien dit vervoermiddel is gestald in een afgesloten ruimte.
Gedurende deze periode is schade door diefstal uitsluitend gedekt, indien
er sprake is van braak aan de ruimte waarin het vervoermiddel is gestald.

Artikel 4

OMVANG VAN DE DEKKING

Rubriek A - Standaarddekking

De verzekering geschiedt tegen schade aan en verlies van de verzekerde
voorwerpen door
a. enig van buiten aankomend onheil, hoe ook genaamd;
b. brand, ontploffing en kortsluiting door enig gebrek, eigen bederf of

uit de aard en de natuur van een verzekerd voorwerp zelf onmiddellijk
voortspruitende.

Rubriek B - Uitgebreide dekking

De verzekering geschiedt tegen schade aan en verlies van de verzekerde
voorwerpen door
a. enig van buiten aankomend onheil, hoe ook genaamd;
b. enig gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur van een verzekerd

voorwerp zelf onmiddellijk voortspruitende.

De verzekering is voor beroeps- of bedrijfsmatig gebruikte computers
met een waarde van meer dan € 9.076,– uitsluitend van kracht indien
verzekeringnemer voor de verzekerde voorwerpen een onderhoudscontract
heeft gesloten. Hij is desgevraagd verplicht de maatschappij inzage van
het contract te geven.
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Bij wijziging of beëindiging van het contract dient hij de maatschappij
onmiddellijk in te lichten. Artikel 11 is alsdan van toepassing.

Rubriek C - Extra kosten

De verzekering dekt de extra kosten, die verzekeringnemer noodzake-
lijkerwijs moet maken ter voorkoming of opheffing van stilstand of
stoornis van het bedrijf als gevolg van beschadiging of verlies van een
verzekerd voorwerp, mits de beschadiging of het verlies door de polis is
gedekt.

Rubriek D - Reconstructiekosten

De verzekering dekt reconstructiekosten, die verzekeringnemer noodzake-
lijkerwijs moet maken voor het voorkomen of opheffen van een stilstand
of stoornis van het bedrijf als gevolg van beschadiging of verlies van een
verzekerd voorwerp, mits de beschadiging of het verlies door de polis is
gedekt.

Artikel 5

UITSLUITINGEN

De maatschappij is geen schadevergoeding verschuldigd voor
1. schade veroorzaakt door experimenten, opzettelijke overbelasting of

abnormale beproevingen, die geschieden op last van of met medeweten
van verzekeringnemer;

2. slijtage, corrosie, oxidatie en enig ander geleidelijk bederf, opgetreden
als natuurlijk gevolg van de gewone werking en het normale gebruik
van de verzekerde voorwerpen;

3. schade te wijten aan opzet of grove schuld van verzekeringnemer;
4. schade door

a. molest
b. atoomkernreakties
c. aardbeving en vulkanische uitbarsting
d. overstroming als vermeld in de ”Nadere omschrijvingen”;

5. schade, die is veroorzaakt gedurende de tijd dat de verzekerde
voorwerpen door een burgerlijke of militaire overheid zijn gevorderd;

6. schade als gevolg van aan verzekeringnemer te verwijten onvoldoende
onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor een verzekerd voorwerp.
Van onvoldoende zorg is sprake bij een gedrag van verzekeringnemer,
dat wezenlijk afwijkt van hetgeen redelijkerwijze van hem verwacht
mag worden;

7. schade, die bestaat uit esthetische gebreken, zoals schrammen, krassen
en deuken;

8. schade, die slechts bestaat uit het niet of niet goed functioneren van
een verzekerd voorwerp zonder dat tevens sprake is van een materiële
beschadiging van dat voorwerp;

9. schade, omtrent welker ontstaan, aard of omvang verzekeringnemer
opzettelijk een onware opgave doet.

Artikel 6

VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE

1. Zodra verzekeringnemer kennis draagt van een gebeurtenis, die voor
de maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij
verplicht
a. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis aan de maatschappij te melden;
b. zo spoedig mogelijk alle gegevens aan de maatschappij te

verstrekken en stukken aan haar door te zenden;
c. de maatschappij zijn volle medewerking te verlenen en alles na te

laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden;
d. de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen van de

maatschappij of de door haar gemachtigden stipt op te volgen;
e. in geval van (vermoeden van) een strafbaar feit zo spoedig mogelijk

de politie in te lichten;
f. alle andere verzekeringen op de omschreven zaken of onderdelen

daarvan of op enig ander door deze verzekering gedekt belang,
aan de maatschappij op te geven.

2. De verzekering geeft geen dekking, indien verzekeringnemer een van

deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van
de maatschappij heeft geschaad.

3. In elk geval vervalt het recht op uitkering, indien de aanmelding niet
plaatsvindt binnen 5 jaar na de gebeurtenis, die voor de maatschappij
tot een verplichting tot uitkering kan leiden.

Artikel 7

SCHADEVASTSTELLING

a. De schade wordt bij onderling goedvinden geregeld of vastgesteld
door een door de maatschappij benoemde expert, tenzij verzekering-
nemer bij de aanvang van de schadevaststelling de wens te kennen
geeft, dat de schade wordt vastgesteld door twee experts, waarvan
één door verzekeringnemer en één door de maatschappij te benoemen.
De kosten van deze tweede expert komen voor rekening van
verzekeringnemer. Bij de aanvang van de werkzaamheden zal dan -
voor het geval van verschil - door hen samen een derde expert worden
benoemd, welke laatste, binnen de grenzen van de beide taxaties, het
schadebedrag dient vast te stellen.

b. Bij nalatigheid, hetzij van één van de partijen om een expert te
benoemen, hetzij van één van de experts om aan benoeming van de
derde expert mede te werken, alsmede indien geen overeenstemming
over de keus van de derde expert kan worden verkregen, zal een
benoeming op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter
van de Kamer van Koophandel te Alkmaar gedaan, voor beide partijen
bindend zijn.

c. Door medewerking van de maatschappij aan de benoeming van experts
of door andere maatregelen in verband met de schade door haar
genomen, wordt zij niet geacht aansprakelijkheid voor de schade te
erkennen.

Artikel 8

SCHADEVERGOEDING

Rubrieken A en B

1. De maatschappij vergoedt - met inachtneming van het op het polisblad
vermelde eigen risico - in geval van schade
a. de reparatiekosten

of
b. de waarde van het verzekerde voorwerp onmiddellijk voor de

gebeurtenis onder aftrek van de restantwaarde, hetgeen geschiedt
indien
1. de reparatiekosten meer bedragen dan het verschil tussen

de waarde van het verzekerde voorwerp onmiddellijk voor
de gebeurtenis en de waarde daarvan onmiddellijk na de
gebeurtenis;

2. reparatie niet mogelijk is.

Als waarde van de verzekerde voorwerpen onmiddellijk voor de
gebeurtenis wordt aangenomen

a. de nieuwwaarde, indien de dagwaarde onmiddellijk voor de
gebeurtenis meer bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;

b. de dagwaarde,
– indien de dagwaarde onmiddellijk voor de gebeurtenis minder

bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
– indien de verzekerde voorwerpen zijn onttrokken aan het

gebruik waarvoor zij waren bestemd;
– indien de producent de verzekerde voorwerpen niet meer in

het verkeer brengt of heeft vervangen door een nieuw type.
2. Mocht in geval van schade blijken, dat het verzekerde bedrag niet

voldoende is om de schade te vergoeden, dan wordt dit bedrag
verhoogd met maximaal 10%.

3. Wanneer blijkt, dat het verzekerde bedrag ondanks het vorenstaande
te laag is, is de maatschappij slechts verbonden in evenredigheid van
het verzekerde bedrag tot de volle waarde.



4. Bij verlies van de apparatuur zal de maatschappij eerst tot uitkering
van de schadevergoeding overgaan, indien het eigendomsrecht ter
zake van die apparatuur aan de maatschappij is overgedragen.

5. Tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag van het desbetreffende
voorwerp zijn gedekt - zo nodig boven dat verzekerde bedrag - de
kosten van door een gedekte schade noodzakelijke opruiming van
restanten.

6. De waarde van eventuele restanten komt te allen tijde in mindering
van het schadebedrag, evenals vergoedingen waarop verzekeringnemer
uit anderen hoofde recht heeft (b.v. op grond van leverings- of
onderhoudscontract).

Rubriek C

De maatschappij vergoedt, met inachtneming van
– de uitkeringstermijn
– de maximale vergoeding per gebeurtenis
– de maximale vergoeding per verzekeringsjaar
– de eigen risicotermijn
zoals deze zijn vermeld op het polisblad,
de extra kosten na beschadiging of verlies van een verzekerd voorwerp.
Zodra het verzekerd voorwerp weer - of bij vervanging het vervangend
voorwerp - in gebruik kan worden genomen, eindigt de uitkering.

Bij verkoop of opheffing van het bedrijf of bij het niet-aanwenden van
pogingen tot herstel of vervanging van een beschadigd of verloren gegaan
voorwerp, is de uitkeringstermijn ten hoogste 10 weken.

De kosten, die door verzekeringnemer worden bespaard in verband met
het niet gebruiken van een beschadigd of verloren gegaan voorwerp,
worden op de schadevergoeding in mindering gebracht.

De maatschappij zal geen beroep doen op onderverzekering.

Rubriek D

De maatschappij vergoedt - met inachtneming van de maximale vergoeding
en het eigen risico zoals deze zijn vermeld op het polisblad - de
reconstructiekosten.

De maatschappij zal geen beroep doen op onderverzekering.

Artikel 9

PREMIE

De premie, kosten en assurantiebelasting dienen binnen 30 dagen, nadat
zij verschuldigd worden, bij vooruitbetaling te worden voldaan aan de
maatschappij of de tussenpersoon, die met de inning is belast. Bij gebreke
van betaling binnen voornoemde termijn, alsmede bij weigering tot betaling,
is de maatschappij niet meer tot schadevergoeding verplicht, onverminderd
de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van premie, kosten en
assurantiebelasting. De dekking wordt weer van kracht en wel uitsluitend
voor de toekomst, 24 uur nadat het achterstallige bedrag inclusief eventuele
incasso- en proceskosten is voldaan. Bij het beëindigen van de verzekering
- anders dan wegens kwade trouw van verzekeringnemer - heeft
verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over de termijn,
gedurende welke de verzekering niet meer van kracht is, onder aftrek van
royementskosten.

Artikel 10

HERZIENING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN

Indien de maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden voor
verzekeringen van dezelfde soort als deze verzekering herziet en in
gewijzigde vorm bekend maakt en toepast, is zij gerechtigd de aanpassing

te vorderen van deze verzekering aan die nieuwe tarieven en/of
voorwaarden, met ingang van de eerste premievervaldag na de invoering
van de wijzigingen. De maatschappij doet van de beoogde aanpassing
mededeling aan verzekeringnemer, eventueel op de premiekwitantie.
Tenzij de herziening uitsluitend een verbetering voor verzekeringnemer
inhoudt, kan hij de aanpassing weigeren op het moment, dat deze hem
bekend wordt tot uiterlijk 30 dagen na de premievervaldag.
Maakt verzekeringnemer van dit recht gebruik dan dient hij dit de
maatschappij binnen de hiervoor genoemde termijn kenbaar te maken.
De verzekering eindigt alsdan op de premievervaldag of op de dag van de
weigering te 0.00 uur.

Artikel 11

RISICOWIJZIGING

1. Verzekeringnemer is verplicht mededeling te doen van wijziging in
a. de op het polisblad vermelde apparatuur;
b. het op het polisblad omschreven gebruik van de apparatuur;
c. het op het polisblad vermelde adres/gebied.

Bij het niet-nakomen van één van deze verplichtingen is de maat-
schappij niet meer tot schadevergoeding gehouden, tenzij verzekering-
nemer aantoont dat de wijziging geen invloed heeft gehad op het
ontstaan of de omvang van de schade.

2. Indien tengevolge van een of meer wijzigingen het risico voor de
maatschappij verandert of dusdanig wordt verzwaard dat voortzetting
van deze verzekering niet langer acceptabel is, kunnen vanaf de datum
van wijziging de premie en/of voorwaarden worden aangepast of kan
met ingang van de wijziging de maatschappij deze verzekering
opzeggen met inachtneming van een termijn van 14 dagen.

Artikel 12

VERLENGING EN BEËINDIGING

De verzekering loopt tot de op het polisblad onder ”duur van de
verzekering” genoemde datum en wordt telkens stilzwijgend verlengd
met de eveneens daar genoemde termijn.

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en 11 eindigt de verzekering
a. op de contractsvervaldatum, indien verzekeringnemer uiterlijk 3

maanden voor deze datum per aan de maatschappij gericht aangetekend
schrijven de verzekering heeft opgezegd;

b. op de premievervaldag, indien de maatschappij uiterlijk 3 maanden
voor deze datum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd;

c. door schriftelijke opzegging door de maatschappij
1. binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis, die voor de maatschappij

tot een verplichting tot uitkering kan leiden, haar ter kennis is
gekomen;

2. binnen 30 dagen nadat zij een onder deze verzekering gerecla-
meerde uitkering heeft verleend, dan wel heeft afgewezen;

3. indien verzekeringnemer langer dan 30 dagen in gebreke is premie,
kosten en assurantiebelasting te betalen;

4. indien verzekeringnemer met opzet een onjuiste voorstelling van
zaken heeft gegeven.

De verzekering eindigt in deze gevallen op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum. De maatschappij zal in deze gevallen een
opzeggingstermijn van tenminste 14 dagen in acht nemen.

Artikel 13

ANDERE VERZEKERINGEN

Indien ten tijde van een schadeveroorzakende gebeurtenis meerdere
verzekeringen op hetzelfde belang blijken te lopen, vergoedt de
maatschappij ten hoogste het evenredig deel van de schade en de kosten.



Artikel 14

ADRES

Kennisgevingen en/of mededelingen van de maatschappij aan verzekering-
nemer kunnen worden gedaan aan zijn laatst bij de maatschappij bekende
adres of aan het adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling
deze verzekering loopt. Aldus geadresseerde kennisgevingen en/of
mededelingen worden geacht verzekeringnemer te hebben bereikt.

Artikel 15

VERVALTERMIJN

Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op vergoeding vervalt, indien
verzekeringnemer te dier zake binnen één jaar na de definitieve schriftelijke
beslissing van de maatschappij tegen haar geen rechtsvordering heeft
ingesteld.

NADERE OMSCHRIJVINGEN
Veranderen, alleen definites geven
MOLEST

1. Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door of ontstaan uit:

1.1. Gewapend conflict: onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de
een de ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden
van een Vredesmacht der Verenigde Naties.

1.2 Burgeroorlog: onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat,
waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.

1.3 Opstand: onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.
1.4 Binnenlandse onlusten: onder binnenlandse onlusten wordt verstaan min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende

plaatsen zich voordoend binnen een staat.
1.5 Oproer: onder oproer wordt verstaan een min of meer geor-ganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag.
1.6 Muiterij: onder muiterij wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enigegewapende macht, gericht

tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

2. De maatschappij dient te bewijzen dat de schade direct veroorzaakt is of ontstaan is uit een van de in het vorige lid genoemde oorzaken.

Noot: de zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond
van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd.

ATOOMKERNREACTIES

1. Deze verzekering dekt - behoudens het hierna bepaalde - geen schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreakties,
onverschillig hoe de reaktie is ontstaan.
Onder atoomkernreaktie is te verstaan iedere kernreaktie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radio-
aktiviteit.

2. Nucliden
De uitsluiting onder 1. geldt niet met betrekking tot radio-aktieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd
zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een
vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radio-aktieve stoffen door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer moet zijn afgegeven.
Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onder 1, van kracht.
Onder ”wet” is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de
aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder ”kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet.

AARDBEVING EN VULKANISCHE UITBARSTING

Van de verzekering is uitgesloten schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar het verzekerde
zich bevindt, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij verzekeringnemer bewijst dat de schade niet aan een
van de genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven.

OVERSTROMING

Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere
waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekt evenement. Deze uitsluiting geldt niet voor brand
of ontploffing veroorzaakt door overstroming.

Artikel 16

WETTELIJKE INTERESSEN

Wettelijke interessen ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek
zullen - in afwijking van hetgeen in dit wetsartikel dienaangaande is bepaald
- uitsluitend verschuldigd worden vanaf de dag dat zij in rechte worden
gevorderd.

Artikel 17

PRIVACY-REGLEMENT

De bij de aanvraag van de verzekering verstrekte en de eventueel nader
over te leggen gegevens kunnen worden opgenomen in de door de
maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een
privacy-reglement van toepassing.
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