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Bijzondere voorwaarden
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan 
ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmede één geheel 
te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde Algemene voorwaarden en clausules 
maken deel uit van dat geheel.
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Deze bijzondere voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien 
hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Indien van toepassing 
verklaard vormen deze voorwaarden een onlosmakelijk geheel met de van 
Algemene voorwaarden Brandverzekering voor Bedrijven.

Artikel 1 / Begrippen

1.1 / Bedrijfsinventaris
Alle materiële benodigdheden voor de uitoefening van het op het polisblad 
omschreven bedrijf, beroep of andere activiteit van de verzekeringnemer, 
met uitzondering van: 
 ͭ onroerende zaken (waaronder begrepen zonweringen, markiezen, 

antennes, neon- en andere lichtreclames en uithangborden), huur-
dersbelang en inboedel;

 ͭ geld en geldswaardig papier. Onder geldswaardig papier wordt verstaan 
papier dat een waarde in geld of een zekere geldsom vertegenwoordigt 
zoals effecten, wissels en dergelijke papieren met een aangegeven 
waarde. Tevens vallen onder het begrip geldswaardig papier cheques, 
betaalkaarten, betaalpassen, credit- en chipcards, papieren waarmee 
een dienstverlening verkregen kan worden zoals telefoonkaarten, 
vervoersbewijzen, postzegels, kortingskaarten, abonnementen en 
toegangsbewijzen en voorts cadeaubonnen en staats- en krasloten;

 ͭ andere motorrijtuigen dan brom- en snorfietsen, alsmede caravans, 
aanhangwagens en vaartuigen, alles met inbegrip van losse onder- 
delen en accessoires.

1.2 / Handelsvoorraad
Alle voor de verkoop of het productieproces bestemde roerende zaken 
zoals grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten, zaken in 
bewerking, emballage, reinigingsmiddelen en brandstoffen.

1.3 / Huurdersbelang
Verbeteringen en veranderingen, zoals centrale verwarmings-, keukenen 
sanitaire installaties, betimmeringen, behang, wit- en schilderwerk, die in 
en aan het gebouw waarin de bedrijfsmiddelen zich bevinden op kosten 
van de verzekeringnemer als huurder zijn aangebracht of van de vorige 
bewoner tegen betaling zijn overgenomen en waarvoor in geval van 
schade geen vergoeding van de eigenaar van het gebouw kan worden 
gevorderd.

1.4 / Nadere omschrijvingen
De ‘Nadere omschrijvingen’ waarnaar hieronder wordt verwezen, zijn in 
de algemene voorwaarden opgenomen. 

Artikel 2 / Omvang van de dekking

De verzekering geeft recht op vergoeding van materiële schade aan de 
verzekerde zaken die zich bevinden in het op het polisblad genoemde 
gebouw met bijgebouwen, door gebeurtenissen als hieronder omschreven. 

Artikel 2.1 / Dekking tot het verzekerd bedrag 
Voor alle dekkingen bij schade ontstaan door:
2.1.1 / brand, zoals gedefinieerd in de ‘Nadere Omschrijvingen’, ongeacht 
of het evenement is veroorzaakt door de aard of een gebrek van een 
verzekerde zaak, en naburige brand;
2.1.2 / brandblussing;
2.1.3 / ontploffing, zoals gedefinieerd in de ‘Nadere Omschrijvingen’, 
ongeacht of het evenement is veroorzaakt door de aard of een gebrek van 
een verzekerde zaak; 
2.1.4 / bliksem, rechtstreeks ingeslagen in het gebouw.
Van de dekking is uitgesloten schade door overspanning/inductie, tenzij
andere sporen van blikseminslag in of aan het gebouw worden 
aangetroffen;
2.1.5 / luchtvaartuigen, zoals gedefinieerd in de ‘Nadere Omschrijvingen’. 

Voor de brand/inbraak en uitgebreide dekking ook bij schade ontstaan 
door:
2.1.6 / diefstal of poging daartoe en de daarmee gepaard gaande 
beschadiging van de verzekerde zaken waarbij de dader zich toegang 
heeft verschaft door inbraak. In geval van schade moeten sporen van 
buitenbraak aan het gebouw waarin de bedrijfsmiddelen zich bevinden 
worden aangetoond. Bevinden de verzekerde zaken zich in een gedeelte 
van een gebouw, dan dienen sporen van braak aan het perceel gedeelte 
te worden aangetoond.
2.1.7 / vandalisme, zijnde beschadigingen aangericht uit vernielzucht 
zonder aanwijsbaar nut, door iemand die wederrechtelijk het gebouw is 
binnengedrongen, mits buitenbraak aan het gebouw aantoonbaar is (deze 
dekking geldt niet voor leegstaande gebouwen).
2.1.8 / gewelddadige beroving en afpersing van verzekeringnemer of een 
personeelslid.

Voor de uitgebreide dekking ook bij schade ontstaan door:
2.1.9 / storm met een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde 
(windkracht 7);
2.1.10 / Neerslag als volgt:
Directe neerslag
Schade als gevolg van op de locatie opgetreden regenval, sneeuwval, 
hagel of smeltwater onvoorzien het gebouw binnengedrongen.
Indirecte neerslag
Schade als gevolg van water, onvoorzien het gebouw binnengedrongen, 
indien dit water uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke regenval 
buiten zijn normale loop is getreden.
Onder hevige plaatselijke regenval wordt verstaan neerslag van tenminste 
40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de 
locatie waar de schade is ontstaan. 
Uitgesloten is evenwel schade ontstaan door:
 ͭ water, vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere 

beschadigingen van waterkeringen;
 ͭ neerslag of water binnengedrongen door openstaande ramen, deuren, 

luiken of dergelijke openingen;
 ͭ vochtdoorlating van muren en vloeren;
 ͭ constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw;
 ͭ grondwater, tenzij binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop 

aangesloten installaties en toestellen;
 ͭ instorting van het gebouw als gevolg van overdruk door neerslag, 

behoudens het bepaalde in artikel 2.1.11;
Uitgesloten is schade aan zaken in kelders en souterrains die voorkomen 
had kunnen worden als deze zaken op vlonders of rekken hadden gestaan 
op ten minste 15 cm boven de vloer;
2.1.11 / sneeuwdruk, zijnde de druk die door sneeuw en/of ijs op de 
buitenkant van het gebouw wordt uitgeoefend waardoor het gebouw 
geheel of gedeeltelijk instort.
Uitgesloten is schade als gevolg van:
 ͭ ontwerp- en/of constructiefouten;
 ͭ slecht en/of achterstallig onderhoud.

2.1.12 / water of stoom
 ͭ onvoorzien gestroomd uit binnen of buiten het gebouw gelegen vaste 

aan- en afvoerleidingen van waterleiding, centrale verwarming of air 
conditioning als gevolg van een plotseling optredend defect van de 
leiding of springen door vorst. Springen door vorst van leidingen is 
uitsluitend gedekt voor zover het leidingen betreft die binnen het 
gebouw zijn gelegen;

 ͭ onvoorzien gestroomd of overgelopen uit binnen het gebouw gelegen 
op vorenbedoelde leidingen aangesloten toestellen of installaties van 
waterleiding, centrale verwarming of airconditioning als gevolg van 
een plotseling optredend defect van toestel of installatie.

Uitgesloten van vergoeding is schade:
 ͭ door terugstromend water afkomstig uit de riolering of door grond- 

water, ook indien via afvoerpijpen, sanitaire en/of andere toestellen 
het gebouw binnengedrongen;
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Voor alle dekkingen:
2.2.4 / verlies of tenietgaan van geld of geldswaardig papier als gevolg
van een gedekte gebeurtenis met een maximum van € 1.250,- per
gebeurtenis. 
Vergoeding wordt uitsluitend verleend indien en voor zover de betrokken 
bancaire instelling geen schade vergoedt en verzekerde de voorschriften 
die door de uitgevende instelling zijn gesteld voor het gebruik daarvan 
heeft nageleefd;
2.2.5 / schade aan zonweringen, markiezen, antennes, neon- en andere 
lichtreclames en uithangborden, bevestigd aan de buitenzijde van het op 
het polisblad genoemde gebouw, als gevolg van een gedekte gebeurtenis 
met uitzondering van storm, neerslag, diefstal en vandalisme;
2.2.6 / schade aan de aan de buitenzijde van het op het polisblad genoemde 
gebouw bevestigde brand- en inbraakpreventieve voorzieningen als gevolg 
van een gedekte gebeurtenis met uitzondering van storm en neerslag.

Voor de uitgebreide dekking ook:
2.2.7 / opruimingskosten;
2.2.8 / kosten van transport en opslag van de bedrijfsmiddelen, indien het 
op het polisblad genoemde gebouw of gedeelte daarvan onbruikbaar is 
geworden ten gevolge van een gedekte gebeurtenis; 
2.2.9 / schade door het ontvangen van vals geld en het accepteren van 
ongedekte cheques in het bedrijf van verzekeringnemer voor door hem 
geleverde zaken of verrichte diensten met een maximum van € 1.250,- per 
gebeurtenis. 
2.2.10 / de kosten van tuinaanleg, beplanting en bestrating op het terrein 
van het op het polisblad genoemde gebouw, als gevolg van schade 
door brand, brandblussing, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen, 
aanrijding en aanvaring, met een maximum van € 5.000,- per gebeurtenis. 
Deze kosten worden alleen vergoed indien en voor zover tuinaanleg, 
beplanting en bestrating op kosten van de verzekeringnemer als 
huurder zijn aangebracht of van de vorige bewoner tegen betaling zijn 
overgenomen en in geval van schade geen vergoeding van de eigenaar 
van het gebouw kan worden verkregen; 
2.2.11 / schade aan het op het polisblad genoemde gebouw als gevolg van 
diefstal na braak of poging daartoe met een maximum van € 1.250,- per 
gebeurtenis.
De schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien verzekerde 
huurder van het gebouw is en van de eigenaar van het gebouw geen 
vergoeding kan worden verkregen. 
2.2.12 / de kosten van noodzakelijke vervanging van gelijkwaardige sloten 
na diefstal of gewelddadige beroving van de sleutels die toegang geven tot 
het bedrijfsgebouw, tot maximaal € 250,- per gebeurtenis, echter alleen 
indien verzekerde huurder of, als eigenaar, gebruiker is van het gebouw. 

Artikel 3 / Dekking tijdens aan- en verbouw

Voor zover deze gebeurtenissen reeds verzekerd waren, is gedurende de 
periode dat het gebouw in aanbouw is dan wel uitwendig of inwendig 
grondig wordt verbouwd, de verzekering uitsluitend van kracht voor schade 
door brand, brandblussing, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen.

Artikel 4 / Dekking per locatie

4.1 / De dekking is volledig van kracht wanneer de verzekerde zaken zich 
bevinden in het op het polisblad genoemde gebouw en de bijgebouwen 
op het erf van de verzekeringnemer. 
4.2 / De dekking is eveneens van kracht gedurende een aaneengesloten 
periode van maximaal drie maanden dat de verzekerde zaken zich tijdelijk 
elders binnen Nederland bevinden, tot maximaal 10% van het verzekerd 
bedrag met een maximum van € 25.000,- per gebeurtenis: 
4.2.1 / in gebouwen van steen, beton of metaal met harde dekking, tegen 
schade door alle gedekte gebeurtenissen; 
4.2.2 / in overige gebouwen en buiten gebouwen, tegen schade door 
brand, brandblussing, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen, aan-
rijding en aanvaring. 

 ͭ aan zaken in kelders en souterrains die voorkomen had kunnen 
worden als deze zaken op vlonders of rekken hadden gestaan op ten 
minste 15 cm boven de vloer.

Onder vaste aan- of afvoerleidingen worden verstaan leidingen die 
bestemd zijn om permanente waterdruk te verdragen en die met dat doel 
zijn aangebracht. Onder deze omschrijving vallen derhalve niet leidingen 
die slechts geschikt zijn om gedurende korte tijd waterdruk te verdragen, 
zoals tuinslangen en vulslangen. 
Indien door het onvoorzien uitstromen of overlopen van water of stoom 
als gevolg van springen door vorst van een binnen het gebouw gelegen 
leiding, toestel of installatie schade aan het gebouw is ontstaan, komen 
tevens voor vergoeding in aanmerking de kosten van opsporing van de 
breuk en het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan 
muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw, alsmede de kosten 
van herstel van de beschadigde leidingen, toestellen en installaties. 
2.1.13 / water, onvoorzien gestroomd uit de automatische sprinklerinstal-
latie, mits dit uitstromen of lekken niet het gevolg is van:
 ͭ herstelling of wijziging van het gebouw;
 ͭ herstelling, uitbreiding of verwijdering van de installatie;
 ͭ bevriezing als gevolg van nalatigheid van de verzekerde;
 ͭ uitvoering van een last van hogerhand;
 ͭ gebreken van constructie of aanleg, of van omstandigheden welke de 

verzekerde bekend zijn of bekend hadden moeten zijn.
De installatie dient op het moment van de schade voorzien te zijn van een 
geldig certificaat van het Bureau voor Sprinklerbeveiliging; 
2.1.14 / water, onvoorzien gestroomd uit een waterbed of een aquarium 
door breuk of defect daarvan, inclusief de schade aan het gebroken 
aquarium en de inhoud; 
2.1.15 / rook en roet, plotseling en op onvoorziene wijze uitgestoten door 
een op de schoorsteen van het gebouw aangesloten verwarmingsinstallatie 
dienende tot lokaalverwarming. Niet verzekerd is schade als gevolg van 
rook en roet van en vanuit een open haard; 
2.1.16 / olie, plotseling en op onvoorziene wijze gestroomd uit een op 
de schoorsteen van het gebouw aangesloten verwarmingsinstallatie 
dienende tot lokaalverwarming, met de daarbij behorende leidingen en 
tanks; 
2.1.17 / aanrijding en aanvaring van het gebouw door voer- en vaar- 
tuigen en schade door van deze objecten gevallen of uitgevloeide lading; 
2.1.18 / omvallen van kranen en heistellingen en het losraken van 
onderdelen daarvan; 
2.1.19 / omvallen van bomen en het afbreken van takken. 
2.1.20 / door breuk van etalageruiten en glazen legplaten aan de etalage. 
De schade aan de ruiten en de legplaten zelf is niet gedekt; 
2.1.21 / breuk van tot de bedrijfsinventaris behorende spiegels, inclusief 
de spiegels zelf; 
2.1.22 / rellen en opstootjes, zijnde ongeregeldheden die kunnen worden 
omschreven als incidentele geweldmanifestaties, waarmee gelijk te 
stellen plundering en ongeregeldheden bij werkstaking; 
2.1.23 / bederf van de inhoud van koelkasten en diepvriezers als gevolg 
van een defect van de koel- of vriesvoorziening of door stroomuitval 
langer dan zes uur, met een maximum van € 1.500,- per gebeurtenis. 

Artikel 2.2 / Dekking boven het verzekerde bedrag
Tot een bedrag ter hoogte van het verzekerd bedrag voor elk onderdeel 
afzonderlijk, wordt ook boven het verzekerd bedrag vergoed:
Voor alle dekkingen:
2.2.1 / bereddingskosten;
2.2.2 / kosten en salaris van experts en deskundigen, met dien verstande 
dat het salaris en de kosten van de door de verzekerde benoemde expert 
en deskundigen voor rekening van de verzekeraar zijn tot het bedrag 
dat aan de door de verzekeraar benoemde expert en deskundigen moet 
worden betaald;
2.2.3 / salvagekosten.

Tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag voor elk onderdeel af-
zonderlijk wordt ook boven het verzekerd bedrag vergoed.
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Schadevaststelling aan zaken met een antiquarische of zeldzaamheids-
waarde geschiedt op basis van marktwaarde.
7.1.2 / Handelsvoorraad
De schadevaststelling geschiedt op basis van marktwaarde. Onder markt-
waarde wordt verstaan de prijs, die uitdrukking geeft aan de waarde op de 
inkoopmarkt, vermeerderd met de gemaakte kosten. In geval van schade 
aan verkochte doch nog niet geleverde zaken, welke nog voor rekening 
van verzekeringnemer zijn, zal de schadevaststelling geschieden op 
basis van de verkoopprijs, mits het verzekerd bedrag voldoende is en de 
verkoopovereenkomst reeds gesloten is. 
7.1.3 / Huurdersbelang
De omvang van de schade aan het huurdersbelang wordt vastgesteld 
op het verschil tussen de waarde onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná 
het evenement of, naar keuze van de verzekeraar, op de herstelkosten 
onmiddellijk na het evenement van die zaken die naar het oordeel van de 
expert(s) voor herstel vatbaar zijn.
7.2 / Vergoeding van de schade
7.2.1 / De schadevergoeding is gelijk aan het bedrag van schade en kosten 
dat overeenkomstig het vorenstaande is vastgesteld met inachtneming 
van de toepasselijke maxima, eventuele eigen risico’s en de overige be-
palingen van dit artikel. 
7.2.2 / De schadevergoeding wordt uitbetaald aan de verzekeringnemer. 
Bij schade aan zaken van derden kan de verzekeraar de schadevergoeding 
rechtstreeks aan deze derden betalen.
7.2.3 / In afwijking van het ter zake in de wet bepaalde zal de verzekeraar 
met betrekking tot een verschuldigde schadevergoeding niet eerder tot 
betaling van wettelijke rente kunnen worden aangesproken dan vier 
weken na de dag waarop de verzekeraar alle noodzakelijke gegevens heeft 
ontvangen. 
7.2.4 / Heeft de verzekeraar ten aanzien van een vordering van een 
rechthebbende onder deze polis een definitief standpunt ingenomen, 
hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij door (een aanbod van) 
schadevergoeding/ betaling bij wijze van finale afdoening, dan verjaart 
na drie jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de rechthebbende of zijn 
gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht ten opzichte van 
de verzekeraar ter zake van het schadegeval waarop de vordering was 
gegrond, tenzij rechthebbende binnen die termijn het standpunt van de 
verzekeraar heeft aangevochten.

Artikel 8 / Onderverzekering / Verbrugging

8.1 / Indien ten tijde van de gebeurtenis de waarde van de verzekerde
zaken niet ten volle was verzekerd, worden de schade en de kosten, met
uitzondering van de kosten genoemd in artikel 2.2.2, slechts vergoed in
evenredigheid van het verzekerd bedrag tot de volle waarde.
8.2 / Indien de verzekerde zaken zoals vermeld op het polisblad gesplitst
zijn in onderdelen met afzonderlijke verzekerde bedragen en bij schade
één of meer van die onderdelen te hoog verzekerd en één of meer te laag
verzekerd blijken te zijn, dan komen de overschotten aan die te laag
verzekerde onderdelen ten goede, met inachtneming van het volgende:
 ͭ De premie wordt voor elk van de te hoog of te laag verzekerde onder-

delen herberekend op basis van de werkelijke waarde onmiddellijk 
vóór de gebeurtenis tegen de voor het betrokken onderdeel geldende 
premievoet.

 ͭ Indien na herberekening blijkt, dat het totaal van de oorspronkelijke 
premiebedragen gelijk is aan of groter is dan het totaal van de 
herberekende premiebedragen, wordt op de te laag verzekerde  
onderdelen de evenredigheidsregel van 8.1 niet toegepast en vindt 
schadevergoeding plaats op basis van de onmiddellijk vóór de ge-
beurtenis vastgesteld waarde.

 ͭ Indien na herberekening blijkt, dat het totaal van de oorspronkelijke
 ͭ premiebedragen kleiner is dan het totaal van de herberekende 

premiebedragen, worden de te hoog en te laag verzekerde sommen 
herleid in de verhouding waarin de tekorten aan verschuldigde premie 
voor de te laag verzekerde onderdelen staan tot het totale overschot 

Artikel 5 / Huurdersbelang

Tenzij het huurdersbelang afzonderlijk is verzekerd, is dit onder de 
verzekering begrepen voor zover het verzekerd bedrag de waarde van de 
bedrijfsinventaris overtreft.

Artikel 6 / Zaken van derden

Voor zover niet elders verzekerd zijn zaken van derden - mits in bewaring 
bij verzekeringnemer - van dezelfde soort als de op het polisblad 
omschreven zaken, alsmede persoonlijke eigendommen van directie, 
firmanten en personeel, die zich bevinden in het omschreven (gedeelte 
van het) gebouw, onder de verzekering begrepen. Deze dekking geldt 
slechts indien en voor zover het verzekerd bedrag de waarde van de 
bedrijfsinventaris overtreft. Deze dekking is niet van toepassing op geld 
en geldswaardig papier.

Artikel 7 / Schaderegeling

7.1 / Vaststelling van de schade
De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en kosten worden 
vastgesteld in onderling overleg tussen de verzekeringnemer en de 
verzekeraar dan wel door een door de verzekeraar benoemde expert, 
tenzij wordt overeengekomen dat de vaststelling van de schade door 
twee experts geschiedt, in welk geval zowel de verzekeraar als verzekerde 
ieder een expert benoemen. In dit laatste geval benoemen de twee 
experts samen voor aanvang van hun werkzaamheden een derde expert, 
die bij gebrek aan overeenstemming binnen de grenzen van de door hen 
berekende schadebedragen de bindende vaststelling zal verrichten. Tenzij 
blijkens het polisblad en/of clausuleblad een andere waardemaatstaf 
werd overeengekomen, geschiedt de schadevaststelling als volgt:
7.1.1 / Bedrijfsinventaris exclusief handelsvoorraad
De schadevaststelling geschiedt in geval van schade waarvan herstel 
of reparatie niet mogelijk is, op basis van nieuwwaarde. Als waarde 
onmiddellijk voor de gebeurtenis zal worden aangehouden de nieuw-
waarde, mits binnen één jaar na de schadedatum aan de verzekeraar 
schriftelijk wordt meegedeeld dat de verzekeringnemer tot heraanschaf 
en voortzetting van het bedrijf zal overgaan. De dagwaarde zal worden 
aangehouden als de verzekeringnemer niet heraanschaft of niet binnen 
één jaar schriftelijk mededeling doet van heraanschaffing of indien de 
verzekeringnemer het voornemen had het bedrijf te beëindigen. In dit 
geval zal geen rekening worden gehouden met een eventueel op de 
verzekering van toepassing zijnde taxatieclausule.
Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat onmiddellijk vóór het 
evenement nodig zou zijn geweest om nieuwe zaken van dezelfde soort en 
kwaliteit aan te schaffen.
Is de schade voor herstel of reparatie vatbaar, dan geschiedt de 
schadevaststelling op basis van de laagste van de twee volgende waar-
deringsmogelijkheden:
 ͭ het verschil tussen de nieuwwaarde van het beschadigde vóór het 

evenement en de restwaarde daarvan na het evenement;
 ͭ de herstelkosten, eventueel vermeerderd met een door de schade 

veroorzaakte en door reparatie niet opgeheven waardevermindering.
De schadevaststelling zal altijd op basis van dagwaarde plaatsvinden 
indien het betreft:
 ͭ zaken, waarvan de dagwaarde vóór het evenement minder bedroeg 

dan 40% van de nieuwwaarde;
 ͭ zaken, onttrokken aan het gebruik waartoe zij waren bestemd;
 ͭ brom- en snorfietsen;
 ͭ zonweringen, markiezen, antennes, uithangborden, neon- en andere 

lichtreclames.
Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een 
bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage; indien 
voornoemde zaken deel uitmaken van een geldig taxatierapport en dit ook 
is aangetekend op de polis, dan is het bovenstaande niet van toepassing.
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Toelichting
Deze toelichting maakt onderdeel uit van uw polis. Bewaar deze toelichting 
dan ook bij uw verzekeringspapieren. Deze Bijzondere Voorwaarden zijn 
van toepassing op uw verzekering wanneer dat op het polisblad wordt 
aangegeven.

Lees deze Bijzondere Voorwaarden door. U komt dan niet voor verrassingen 
te staan. Begrijpt u de stukken niet, vraag dan om uitleg. Maar dan wel 
voordat u de verzekering afsluit.

Voor een uitleg over de Algemene Voorwaarden verwijzen wij u naar 
de toelichting van de Algemene Voorwaarden Brandverzekering voor 
Bedrijven. Hieronder wordt alleen een toelichting gegeven over de 
Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsinventaris en handelsvoorraadverzekering 
voor Bedrijven.

De Algemene voorwaarden, Bijzondere voorwaarden en eventuele 
clausules bepalen de dekking. Het kan dus zijn dat naast deze Bijzondere 
voorwaarden ook nog andere Bijzondere Voorwaarden of clausules van 
toepassing zijn. Kijk hiervoor op het polisblad.

Wat is verzekerd?
Deze verzekering dekt de schade door een aantal gebeurtenissen aan uw 
bedrijfsinventaris, handelsvoorraad en huurdersbelang. Dit alles in het 
gebouw en op het adres zoals op het polisblad omschreven.

Wat zijn bedrijfsinventaris, handelsvoorraad en huurdersbelang
Bedrijfsinventaris zijn die zaken, die blijvend nodig zijn om uw beroep of 
bedrijf uit te oefenen. Bijvoorbeeld: u maakt meubelen. Hiervoor heeft 
u machines of gereedschap nodig. Deze machines en het gereedschap 
noemen wij dan de bedrijfsinventaris. Uw privé inboedel hoort daar 
niet bij. De gebouwen en aan het gebouw bevestigde lichtreclames, 
zonweringen en uithangborden behoren niet bij de bedrijfsinventaris. 
Tot de bedrijfsinventaris behoren dus niet die zaken die nodig zijn om de 
bedrijfsinventaris en handelsvoorraad aan te schaffen of die bij verkoop 
aan u worden betaald , zoals geld, betaalkaarten, creditcards en andere 
waardepapieren. Ook automobielen, caravans, aanhangwagens en 
vaartuigen rekenen wij nooit tot de bedrijfsinventaris of handelsvoorraad.

Handelsvoorraad zijn goederen bedoeld om (later) te verkopen of die 
verbruikt worden of gebruikt worden om goederen te bewerken of te 
fabriceren. Het zijn goederen die gereed zijn, nog gefabriceerd worden 
of nog bewerkt moeten worden. Daarnaast zijn het de stoffen welke 
bedoeld zijn om opgebruikt te worden tijdens de fabricage of bewerking 
en die hiervoor worden ingekocht. Denkt u aan (hulp)grondstoffen, 
halffabricaten, eindproducten, goederen in bewerking en emballage 
(verpakkingen), brandstoffen en reinigingsmiddelen.

Huurdersbelang
U bent huurder en hebt in het door u gehuurde gebouw, zelf zaken 
aangebracht of laten aanbrengen, waardoor het gehuurde pand (beter) 
te gebruiken is voor uw bedrijf. Denk aan het aanleggen van verwarming, 
toiletten, een kantine met apparatuur voor uw personeel of schilderwerk 
om het pand er beter uit te laten zien. 
Let op; het moeten zaken zijn die voor uw kosten als huurder zijn 
aangebracht, of die u tegen betaling heeft overgenomen van de vorige 
huurder. In ieder geval kunnen deze kosten niet door u bij de eigenaar 
worden teruggehaald.

aan premie van de te hoog verzekerde onderdelen, en wel zodanig 
dat het totaal van de over de herleide verzekerde sommen berekende 
premiebedragen gelijk is aan het totaal van de oorspronkelijke premie-
bedragen, waarna schadevergoeding voor de alsnog te laag verzekerde 
onderdelen plaatsvindt volgens de evenredigheidsregel van 8.1.

Verbrugging is niet mogelijk naar en van:
 ͭ opruimingskosten;
 ͭ premier-risque bedragen;
 ͭ zaken, waarvoor het verzekerd bedrag met zoveel woorden is beperkt;
 ͭ vast getaxeerde zaken.

Deze regeling is tevens van toepassing indien op hetzelfde risicoadres 
meer soortgelijke verzekeringen bij de verzekeraar lopen.

Artikel 9 / Verhuizing

9.1 / Wanneer in het kader van een bedrijfsverhuizing de verzekerde zaken 
worden overgebracht naar een ander adres binnen Nederland, is tijdens 
de duur van de verhuizing de verzekering zowel op het oorspronkelijke als 
het nieuwe adres van kracht. 
9.2 / De verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk binnen 30 dagen van de verhuizing van de verzekerde zaken 
in kennis te stellen. 
9.3 / De verzekeraar heeft in het geval van verhuizing het recht de 
verzekering op het nieuwe adres ongewijzigd voort te zetten, de premie 
en voorwaarden van de verzekering te herzien dan wel de verzekering met 
een opzegtermijn van dertig dagen te beëindigen. 
9.4 / Indien niet binnen dertig dagen na aanvang van de verhuizing 
daarvan door de verzekeringnemer aan de verzekeraar mededeling is 
gedaan, wordt de dekking wat het nieuwe adres betreft geschorst met 
ingang van de dertigste dag na de verhuizing.
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Als eis geldt dat deze installatie op het moment van de schade een geldig 
certificaat moet hebben van het Bureau voor Sprinklerbeveiliging.
Anders is schade door water uit een sprinklerinstallatie nooit verzekerd. 
Daarnaast mag de schade door de sprinklerinstallatie niet te wijten zijn 
aan:
 ͭ Werkzaamheden aan het gebouw of de installatie;
 ͭ Een gebrek aan de constructie of foute aanleg;
 ͭ Bevriezing door nalatigheid (bijvoorbeeld na aankondiging van koud 

weer toch de verwarming uitzetten tijdens de kerstvakantie;)
 ͭ Andere gebreken waarvan u af wist of waar u vanaf hoorde te weten 

als eigenaar of gebruiker.
Verder is verzekerd onder de uitgebreide dekking:
 ͭ Glasbreuk van een etalageruit of een vitrinekast. Het glas zelf is niet 

verzekerd. Zaken in de etalage of vitrinekast zijn wel verzekerd;
 ͭ Breuk van spiegels, als deze bij de bedrijfsinventaris horen (bijvoor-

beeld in een kapsalon);
 ͭ Rellen en opstootjes (incidenteel, anders noemen we het Molest en 

dat is nooit gedekt);
 ͭ Bederf van inhoud koelkasten en diepvriezers door stroomuitval van 

langer dan 6 uur (max. € 1.500;)
 ͭ Aanrijdingsschaden en aanvaringsschade;
 ͭ Het omvallen van kranen, heistellingen en bomen.

Bij waterschade wordt geen schade vergoed door water uit de riolering of 
grondwater. Ook niet als dit door leidingen van installaties binnenkomt. Als 
er sprake is van wateroverlast, dan is schade ontstaan door grondwater, 
dat binnenkomt via afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties wel 
gedekt.

Bij alle waterschade aan bedrijfsinventaris of handelsvoorraad in een 
kelder of souterrain wordt alleen schade vergoed als de schade niet had 
plaatsgevonden als deze goederen in een rek minstens 15 centimeter 
boven de grond waren geplaatst.

Wat verzekeren wij niet
Een aantal gebeurtenissen waardoor schade ontstaat is niet verzekerd.
 ͭ Overstromingen (bijvoorbeeld door het doorbreken van dijken);
 ͭ Aardbevingen;
 ͭ Schade door opzet en roekeloosheid van verzekerde (denk bijvoor-

beeld aan brandstichting;
 ͭ Atoomkernreactie;
 ͭ Molest (burgeroorlog, opstand);
 ͭ Schade door slecht onderhoud (vocht door poreuze muren enz.) zie 

ook de paragraaf hieronder;
 ͭ Water (inclusief neerslag) binnengekomen door openstaande ramen 

en deuren.

Eisen aan verzekerde goederen en gebouw(en)
Net als bij vrijwel iedere andere verzekering gaat de brandverzekering 
uit van een normale situatie. Dat betekent dat het gebouw waarin uw 
goederen zich bevinden, goed onderhouden wordt en de constructie 
deugdelijk is. Dat geldt ook voor de installaties en verzekerde goederen 
zelf.
Is dat niet zo, dan kan dat betekenen dat een schade niet vergoed wordt. 
Een dak waarvan een aantal dakpannen al langere tijd verdwenen zijn, 
zal gaan lekken. Eventuele waterschade die ontstaat door lekkage van het 
dak, wordt dan niet vergoed.
Dus ook al bent u huurder en rust de plicht voor het onderhoud op de 
eigenaar dan nog wordt een schade niet vergoed als blijkt dat het gebouw 
niet in een goede staat van onderhoud verkeert en de schade daardoor is 
ontstaan. 

Hoe wordt de schade vastgesteld
De schade wordt vaak vastgesteld in overleg tussen u en ons of door een 
schade expert. Deze wordt normaal gesproken door ons ingeschakeld en 
betaald. Het kan zijn dat er ook een expert door u wordt ingeschakeld. Dat 

Omschrijving van de activiteiten
Op het polisblad wordt het soort bedrijf of beroep omschreven. Waarom?
Als verzekeraar moeten wij weten om welke verzekerde zaken en soort 
bedrijf het gaat. Zijn het kostbare machines. Waarvoor dienen de 
machines. Hoeveel grondstoffen of producten zijn aanwezig enzovoort. De 
omschrijving moet kloppen. Het is daarom van het grootse belang dat u in 
de aanvraag duidelijk en zo volledig mogelijk aangeeft om wat voor bedrijf 
of activiteit het hier gaat en wat de waarde is van alle aanwezige zaken. 
Daarnaast moeten wij weten of er zich risicovolle activiteiten afspelen 
in het te verzekeren bedrijf. Hoe groot is de kans op brand of op andere 
schade. Hierop wordt de acceptatie, de premie en de dekking gebaseerd. 
Als de opgegeven omschrijving later niet blijkt te kloppen, dan kan dat 
grote gevolgen hebben voor de dekking en dus voor de schadevergoeding. 
Als u als activiteit opgeeft dat het om een meubelmakerij gaat, dan wordt 
schade aan een ijsmachine NIET gedekt en dus niet vergoed. Bent u 
niet geheel zeker wat u dient in te vullen, neem dan contact op met uw 
assurantieadviseur of met ons.

Verzekerd Bedrag
Het is van het allergrootste belang dat het verzekerde bedrag juist is. Is het 
verzekerde bedrag te hoog dan betaalt u simpelweg te veel premie. Is het 
verzekerde bedrag te laag, dan kan dat grote financiële gevolgen hebben 
voor u bij een schade. Bent u niet zeker over de hoogte van de waarde, 
neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of met ons. Meestal 
wordt dan afgesproken dat er een deskundige komt kijken om de juiste 
waarde vast te stellen.

Welke gevaren verzekeren wij? Schade aan uw bedrijfsinventaris of 
handelsvoorraad kan door verschillende oorzaken ontstaan. Hieronder 
geven wij een overzicht van onze dekkingen. De vuistregel is: hoe uit-
gebreider de dekking, des te meer gebeurtenissen zijn verzekerd. Wij 
kennen de volgende dekkingen.

Brand
Schade door brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag en schade 
door luchtvaartuigen.

Brand - Inbraak
Deze dekking kan worden uitgebreid met een dekking voor schade door 
diefstal, vandalisme en gewelddadige beroving en afpersing. Dit wordt dan 
een brand-inbraak dekking genoemd Bij diefstal en vandalisme moeten 
braaksporen aan de buitenzijde van het pand aanwezig zijn. Diefstal en 
vandalisme zijn niet meeverzekerd bij leegstaande gebouwen.

Uitgebreide Dekking
Heeft u gekozen voor een uitgebreide dekking, dan is naast schade door 
in de Brand-inbraak dekking opgenomen gebeurtenissen ook schade door 
de volgende gebeurtenissen verzekerd:
 ͭ Neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater) dat het gebouw bin-

nendringt;
 ͭ indirecte neerslag in de buurt van het gebouw waardoor water buiten 

haar normale loop treedt.
Dit noemen wij ook wel WATEROVERLAST;
(Schade door grondwater is niet verzekerd, tenzij dit door afvoerleidingen 
en de daarop aangesloten installaties binnenstroomt )
 ͭ storm;
 ͭ sneeuwdruk;
 ͭ water of stoomschade uit vaste* aan- en afvoerleidingen en uit instal-

laties (CV, airconditioning, waterleiding) *vaste betekent dat water uit 
tuinslangen en vulslangen niet wordt verzekerd

LET OP: waterschade door vorst wordt alleen gedekt als de leidingen zich
in het gebouw bevinden;
 ͭ  rook en roet of olie maar uitsluitend plotseling stromend uit ruimte 

verwarmingsinstallaties (niet uit of door een openhaard).
 ͭ water uit automatische Sprinklerinstallaties;
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Wat vergoeden wij bij een gedekte schade
Wij werken bij schade aan bedrijfsinventaris met 2 begrippen voor
waarde.

1. Nieuwwaarde (het bedrag dat nodig is om dezelfde soort goederen van 
dezelfde kwaliteit aan te schaffen vlak voor het moment dat schade 
plaatsvindt)

 ͭ Als herstel niet meer mogelijk is wordt de nieuwwaarde vergoed.
 ͭ Als herstel wel mogelijk is: de herstelkosten en de waardeverminde-

ring, dat ondanks de reparatie niet wordt opgeheven.

OF (keuze is aan de verzekeraar)

 ͭ Het verschil tussen nieuwwaarde voor de schade en de waarde na de 
schade (restwaarde)

Als voorwaarde voor afwikkeling op basis van nieuwwaarde geldt dat 
hersteld wordt of opnieuw wordt aangeschaft binnen 12maanden na de 
schade. Of u laat ons binnen 12 maanden schriftelijk weten dat u gaat 
herstellen of opnieuw gaat aanschaffen. Doet u dat niet, dan gaan wij er 
van uit dat u niet gaat herstellen of niet opnieuw gaat aanschaffen. Dan 
wordt de dagwaarde vergoed.

2. Dagwaarde (nieuwwaarde min waardevermindering door veroudering 
en slijtage)

 ͭ Als het bedrijf niet wordt voortgezet of u was al van plan te stoppen
 ͭ met het bedrijf
 ͭ Als de beschadigde bedrijfsinventaris niet worden hersteld of opnieuw 

aangekocht
 ͭ Als de bedrijfsinventaris of een onderdeel hiervan langere tijd niet 

meer werden gebruikt
 ͭ Als de zaken zo oud zijn dat door de waardevermindering de 

dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde.

Verder geldt nog dat wanneer bepaalde zaken zeer zeldzaam zijn of echt 
antiquarische waarde (antiek) hebben de zogenaamde marktwaarde 
wordt gebruikt. (Wat kost het of wat zou het kosten om de beschadigde 
goederen opnieuw te kopen, met een zelfde ouderdom)

Wij werken bij schade aan de handelsvoorraad met de marktwaarde of 
verkoopprijs
Als het om handelsvoorraad gaat, zijn dit vaak goederen die (bijna) gereed 
zijn om te verkopen.
Dat zijn dan zaken die door u zijn gemaakt of bewerkt, voordat zij verkocht 
kunnen worden.
De kosten voor u zijn dan de inkoopprijs voor nog niet door u bewerkte 
producten.

Zijn de goederen al wel door u bewerkt en daardoor meer waard geworden, 
dan verhogen wij de inkoopprijs met de door u gemaakte kosten. De 
marktwaarde wordt dan het totaal van de prijs op de inkoopmarkt plus 
de gemaakte kosten.

Voor goederen die al verkocht zijn en waar voor dus al een koopovereen-
komst is, maar die nog in uw bedrijf aanwezig zijn (u zou deze zaken 
bijvoorbeeld de volgende week afleveren) hanteren wij de verkoopprijs bij 
de vaststelling van het schadebedrag.

moet vooraf worden afgesproken. De kosten van de door u ingeschakelde 
expert worden ook door ons vergoed. LET OP: wij vergoeden de kosten 
van de door u ingeschakelde expert, tot maximaal het bedrag, dat de door 
ons ingeschakelde expert aan ons berekend. Dus als uw expert duurder is 
dan die van ons, dan betaalt u het meerdere zelf. Er zijn dan twee experts 
bij de schadevaststelling betrokken. Deze experts zullen vooraf een derde 
expert aan - wijzen, die de beslissende stem heeft bij een verschil van 
mening over de schade tussen de eerste twee experts.

Op welk adres zijn uw verzekerde zaken verzekerd?
De schade aan uw bedrijfsinventaris is verzekerd op het adres dat is 
aangegeven op het polisblad. Als uw verzekerde zaken zich tijdelijk 
ergens anders bevinden, dan is dit deels ook verzekerd als dit niet langer 
dan 3 maanden achter elkaar op een ander adres in Nederland is. Er is 
dan dekking voor 10% van het normale verzekerde bedrag, maar nooit 
meer dan € 25.000,-. Als het andere gebouw niet van steen, beton 
of metaal is gemaakt of als de verzekerde zaken buiten staan, dan is 
alleen verzekerd schade door: brand, brandblussing, blikseminslag, 
ontploffing, luchtvaartuigen, aan - rijding en aanvaring. Maar de laatste 2 
gebeurtenissen alleen als u een uitgebreide dekking heeft. 
LET OP. Hiermee wordt geen verhuizing van uw bedrijf bedoeld! Daarvoor 
is een andere regeling. 

Verbouwingen
Wordt het gebouw waarin uw bedrijfsinventaris en handelsvoorraad 
zich normaal bevinden (grondig) verbouwd, dan is alleen verzekerd 
schade door een van de volgende gebeurtenissen: Brand, brandblussing, 
blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen.

Zaken van derden (anderen)
Het kan zijn, dat u zaken van andere personen of bedrijven tijdelijk 
bewaart. Dit moeten dan wel dezelfde soort zaken zijn, als die op het 
polisblad voor uw eigen bedrijf verzekerd zijn. Deze dekking geldt ook voor 
persoonlijke eigendommen van uw collega’s, personeel enzovoort.
Deze zaken zijn verzekerd voor schade door verzekerde gebeurtenissen. 
Maar let op! Alleen als er geen andere verzekering is, die daar ook dekking 
voor geeft. Geld en ander geldswaardig papier (pinpassen, creditcards) 
zijn nooit meeverzekerd.

Huurdersbelang
De zaken die u zelf als huurder heeft aangebracht zijn meeverzekerd. Maar 
let op! Als huurdersbelang niet apart op het polisblad genoemd wordt, dan 
hangt de hoogte van de vergoeding af van het verzekerde bedrag voor de 
Bedrijfsinventaris. Is dit verzekerde bedrag te hoog en blijft er een bedrag 
over na vergoeding van de schade aan Bedrijfsinventaris, dan kan dat 
gebruikt worden voor vergoeding van de schade aan het huurdersbelang. 

Het is dus nooit zeker of u voor schade aan bijvoorbeeld een door u 
verbouwde kantine een uitkering ontvangt. U kunt deze onzekerheid 
voorkomen door huurdersbelang apart op de polis te verzekeren voor een 
bepaald bedrag. 
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De tuin en bestrating moeten dan wel door u of op uw kosten zijn 
aangelegd of tegen betaling door u zijn overgenomen van de vorige 
huurder.

 ͭ Schade aan het op het polisblad genoemde gebouw door diefstal na 
braak of een poging. Dit wordt alleen vergoed als u huurder bent en 
deze schade niet bij de eigenaar kunt eisen. Maximale vergoeding 
€ 1.250,-

 ͭ Kosten van noodzakelijke vervanging van gelijkwaardige sloten, 
wanneer de sleutels na diefstal of gewelddadige beroving verdwenen 
zijn. Deze dekking is alleen voor de huurder of gebruiker van het pand. 
Maximaal € 250,- vergoeding.

Huurdersbelang
Bij de waarde bij schade van het huurdersbelang rekenen wij met de 
dagwaarde. (nieuwwaarde min waardevermindering door veroudering en 
slijtage).
 ͭ Wij kijken dan naar het verschil in de dagwaarde voor de schade en 

direct na de schade 
Of (de keuze is aan ons)
 ͭ We betalen de herstelkosten (van die zaken die hersteld kunnen 

worden).

Welke andere schade vergoeden wij?
Wij vergoeden de schade aan de verzekerde goederen door bepaalde 
gebeurtenissen. Daarbij kunnen er kosten zijn gemaakt voor het opruimen 
of wegbreken. Verder kan het ook zijn dat u kosten hebt gemaakt om 
een verzekerde schade te beperken. Deze kosten worden vergoed. Ook 
boven het verzekerde bedrag. Als absoluut maximum voor deze kosten 
geldt dat 1 maal het verzekerde bedrag wordt vergoed. Maar let op: als er 
verzekerde bedragen per onderdeel in de polis zijn opgenomen, dan is de 
uitkering voor extra kosten ook maximaal 1 maal het verzekerde bedrag 
voor dat onderdeel. Stel dat u machines hebt verzekerd voor € 10.000,- 
dan is het maximum voor extra kosten die te maken hebben met schade 
aan de machines dus gemaximeerd tot 1 maal € 10.000,-. 

De hierboven bedoelde kosten kunnen zijn:
 ͭ Kosten die gemaakt zijn om de schade te beperken. Bijvoorbeeld de 

kosten van de brandblusapparaten die u of uw personeel gebruikt hebt 
om de brand te blussen. Dit noemen wij Bereddingskosten;

 ͭ Kosten van deskundigen. Bijvoorbeeld schade experts. De door ons 
ingeschakelde expert wordt door ons betaald. De door u ingeschakelde 
expert wordt door ons betaald tot het bedrag dat onze expert aan 
ons in rekening brengt. De rest betaalt u zelf;

 ͭ Salvagekosten. Dat zijn kosten die door een gespecialiseerd bedrijf zijn 
gemaakt. Dit bedrijf wordt vaak direct na een schademelding ingescha-
keld om als coördinator alle herstelwerkzaamheden op elkaar af te 
stemmen. Deze coördinator zorgt er bijvoorbeeld voor dat er eerst een 
schoonmaakploeg komt en daarna pas een reparateur.

Naast deze kosten worden boven het verzekerde bedrag bepaalde 
schaden vergoed tot 10% van het verzekerde bedrag voor het betreffende 
onderdeel.

Voor alle dekkingen:
 ͭ Schade aan bevestigde zonwering, markiezen, antennes, lichtreclames 

en uithangborden. LET OP: Bij schade door storm, neerslag, diefstal en 
vandalisme is er GEEN dekking;

 ͭ Schade aan de buitenzijde bevestigde brand- en inbraak werende voor 
zieningen. LET OP: Bij schade door Storm en neerslag is er GEEN dek- 
king.

Als u een uitgebreide dekking heeft dan worden onderstaande extra 
kosten ook vergoed. Let op: vaak worden deze kosten wel vergoed, echter 
maar tot een bepaald maximum.
 ͭ Opruimingskosten. Deze worden vergoed tot 10% van het verzekerde 

bedrag van het betreffende onderdeel dat beschadigd is en (deels) 
moet worden opgeruimd.

 ͭ Wij bedoelen hiermee de kosten van het wegruimen en/of afbreken 
van de beschadigde zaken. Dit moet een noodzakelijk gevolg zijn van 
een gebeurtenis waarvoor u verzekerd bent.

 ͭ Kosten voor transport en opslag van (een deel van) de bedrijfsinven-
taris. Bijvoorbeeld wanneer het gebouw waarin u uw bedrijf heeft, 
onbruikbaar is geworden door een gedekte gebeurtenis. Dit wordt 
vergoed tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor dat onder-
deel.

 ͭ Kosten voor tuinaanleg, beplanting en bestrating. Deze worden ver-
goed tot maximaal € 5.000,-. 
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Onderverzekering
In deze toelichting is al eerder gewezen op het belang van een juiste 
verzekerde som.

Als de verzekerde som niet hoog genoeg is, dan spreken wij van  
onderverzekering. De gevolgen hiervan kunnen voor u zeer groot zijn.

Stel dat er in de polis een verzekerde bedrag is opgenomen van € 500.000,-. 
Na een schade stelt de schade expert vast dat de bedrijfs - inventaris voor 
de schade een waarde had van € 1.000.000,-. 
Als er dan voor € 250.000,- schade is, dan vergoeden wij niet dit hele 
bedrag. De vergoeding wordt dan € 125.000,-! De berekening van wat u 
vergoed krijgt werkt dan als volgt:

Verzekerd bedrag delen door echte waarde maal de schade.

In cijfers: 500.000 : 1.000.000 X 250.000 = 125.000

Verbrugging
In het verlengde van onderverzekering kennen wij de term verbrugging. 
Wat is dat?
Als er verschillende onderdelen op de polis zijn verzekerd (bijvoorbeeld 
Bedrijfsinventaris en handelsvoorraad) met elk eigen verzekerde 
bedragen, dan kan het voorkomen, dat voor het ene onderdeel een te 
hoog verzekerd bedrag is opgenomen (dat heet oververzekering) en voor 
het andere onderdeel een te laag verzekerd bedrag (onderverzekering). 
Dat betekent dan ook dat er voor het ene onderdeel teveel premie en voor 
het andere onderdeel te weinig premie is betaald. Verbrugging kan dit 
verschil opheffen of kleiner maken. Dat gebeurt niet via het overhevelen 
van een deel van het te hoge bedrag naar het te lage verzekerde bedrag 
maar via de premie, die voor ieder onderdeel apart wordt berekend. 
Wij gaan dan opnieuw de premie berekenen voor ieder onderdeel apart 
en nemen hiervoor het juiste verzekerde bedrag (Wat het zou moeten 
zijn) voor de verzekerde onderdelen en tellen de nieuwe premies bij 
elkaar op. Als het totaal van de opgetelde premies lager of gelijk is aan 
het door u betaalde bedrag dan kan het verschil tussen het te hoge en te 
lage verzekerde bedrag worden opgeheven. Is het bedrag van alle premies 
hoger dan het door u betaalde bedrag, dan kan dat niet of niet volledig en 
blijft er sprake van onderverzekering. U krijgt dan niet de gehele schade 
vergoed. 
Let op! In veel gevallen zal het verschil NIET weggewerkt kunnen worden.

Verhuizing
Als uw bedrijf verhuist of verplaatst wordt, dan moet u ons dit zo snel 
mogelijk doorgeven. Deze verzekering wordt geschorst (er is dan geen 
dekking!!) op de 30ste dag na de verhuizing wanneer u de verhuizing niet 
binnen 30 dagen hebt doorgegeven.
Deze verzekering blijft tijdens de verhuizing van kracht op zowel het oude- 
als het nieuwe adres.
Na de verhuizing kan de verzekering worden aangepast aan de nieuwe 
situatie. De gevolgen zullen afhangen van het gebouw waar u naar 
toe bent verhuisd. Het kan ook zijn dat de verzekering door ons wordt 
beëindigd.



de Vereende
Handelskade 49
Postbus 1074, 2280 CB Rijswijk

+31 (0)70 340 81 00
verzekeren@vereende.nl 
verzekeren.vereende.nl

IBAN NL67ABNA0463168437 
BIC ABNANL2A KvK 33054669 
BTW/VAT NL.0014.19.043.B01

dV
-B

IH
B 

02
13


