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zdn opgenomen in de Algemene
voorwaarden.

263a 

toelich-
ting die 

omschrijvingen  en gelden  de Nadere  
ploffing,  storm, luchtvaartuigen en neerslag

ont-

ziin.
2
Nadere omschrijvingen Voor de begrippen brand, blikseminslag,  

aan  de verzekeringnemer bekend te  
worden

constructie  of aanleg
omstandigheden die geacht kunnen  

wrjziging  van het omschreven
gebouw of van de installatie
bevriezing als gevolg van nalatigheid van
de verzekeringnemer
uitvoering van een last van de overheid
gebreken van  

sprinklerinstalatie veroorzaakt door:
reparatie of  

uit de
10 cm bevindt.

In geval van uitstromen van water  

ruim-
te van tenminste  

vrrje 
zich tussen de onderzijde van de

goederen en de vloer niet een  

aan  goederen in kelders en souterrains,
indien 

- 

afvoer-
buizen, sanitaire en andere installaties
het gebouw is binnengedrongen

- door terugstromend rioolwater of door
grondwater, ook indien dit via de  

verze-
keringnemer en niet krachtens een andere
verzekering voor vergoeding in aanmerking
komen.
Niet gedekt is schade:

installa-
ties en sanitaire voorzieningen

mits deze kosten ten laste komen van  

- kosten van herstel van leidingen,  

aan  muren,
vloeren en andere onderdelen van het
gebouw

hou-
dende breek- en herstelwerk  

verband  
- kosten gemaakt ter opsporing van het de-

fect en van het daarmee  

- aquaria.
De dekking voor waterschade tengevolge van
bevriezing omvat tevens vergoeding van:

verwar-
mingsinstallaties en sprinklerinstallaties en
daar op aangesloten leidingen, installaties
en sanitaire voorzieningen

centrale  
afvoer-

buizen van waterleidingen,  
aan- en - binnen het gebouw gelegen  

onvoor-
zien gestroomd of overgelopen uit:

springen  door bevriezing  
Als  gevolg van een plotseling opgetreden de-
fect of van  

appara-
ten.

5 Water en stoom

soortgelrjke  aan  speelautomaten en  - 
zrjn geplaatst

ge-
bouw 

buitenzijde  van het  aan de 
- door diefstal uit vitrines en automaten, die

buiten of  

1.250,-  per
gebeurtenis.

Van deze dekking is uitgesloten schade:

+S 
be-

drag met een maximum van  

- geld en waardepapieren tot 10% van het

voor inventaris en goederen verzekerde 

uit anderenf;zdygoeding  plaatsvindt  
- het gebouw en- het gedeelte van  

echter
uitsluitend indien verzekeringnemer huurder
is van 

500,- S maximaal  
aanwezi-

ge gebouw tot  
aan het op het risicoadres  - schade  

en/of goederen is medeverzekerd:
geldt  voor inventaris

verwijderd,
lndien deze dekking  

worden  
kun-

nen 

al-
leen met beschadiging van het gebouw  

aan  het gebouw
verwerkte materialen en onderdelen, die  
medeverzekerd  diefstal van  

geldt voor gebouwen, isdeze dekking  

echter  uitsluitend
na buitenbraak als vermeld onder artikel 2.9
van de Algemene voorwaarden.
lndien 

Luchtvaartuigen
4 Inbraak
Diefstal en poging daartoe,  

zich niet binnenshuis
bevinden.
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- roerende zaken, die  
- draagluchthallen en romneyloodsen

bedrag
self meer bedraagt dan 25% van

het daarvoor verzekerde 

aan  het verzekerde
gebouw 
zrj de stormschade 

ten-glazen  onderdelen van een gebouw,  
glazen  overkappingen en andere- ruiten,  

- terreinafscheidingen en andere niet tot
het gebouw behorende voorwerpen

zon weringen

rollui-
ken, uithangborden, vlaggemasten en

a fdaken, antennes, lichtreclames,  - 
aan:

be-
schadiging van het gebouw door storm.
Van deze dekking is uitgesloten vergoeding
van schade 

a/s  gevolg van 

Brj verzekering van inventaris en goederen is
onder deze dekking ook begrepen de schade
daaraan door neerslag,  

1.135,-  per gebeurtenis.8 
225,- en een

maximum van  
B 

be-
drag, met een minimum van  

toe-
passing van 2 promille van het verzekerde  

natuur
van de verzekerde zaken.
Storm

Voor gebouwen is een eigen risico van  

uit de aard en de 
bederf  of

voortspruitende 

1 Brand
lndien brand is verzekerd is ook verzekerd
schade door:

2

blikseminslag
ontploffing
schade tengevolge van brand en ontploffing
ontstaan door eigen gebrek en  

teniet- verzekerde zaken door:

Omvang van de dekking  

aan  en het 
blijkt,  dekt gaan van de op het risicoadres aanwezige

deze verzekering de schade  
polisblad  

7

Voor zover dit uit het  


