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b.

Artikel 3

Omvang van de dekking
1.

Artikel 1

Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:
1. Dagwaarde
In afwijking van de omschrijving in de Algemene Voorwaarden verstaan
wij voor de Elektronicaverzekering onder dagwaarde: de nieuwwaarde
van een verzekerde zaak, onder aftrek van een redelijk bedrag wegens
waardevermindering door veroudering of slijtage.
2. Nieuwwaarde
In afwijking van de omschrijving in de Algemene Voorwaarden verstaan
wij voor de Elektronicaverzekering onder nieuwwaarde: de huidige
cataloguswaarde van naar soort, kwaliteit en specificaties gelijkwaardige
zaken, inclusief het bedrag dat nodig is voor transport, bedrijfsklaar
opstellen en bedrijfsklaar maken.
3. Onderhoudscontract
Een contract op grond waarvan u recht heeft op:
a. periodieke onderhoudsbeurten;
b. kosteloos herstel van beschadigingen (waaronder begrepen het
vervangen van onderdelen) voor zover de beschadiging niet is
ontstaan door enig van buiten aankomend onheil.

Artikel 2

Geldigheidsgebied
1.

2.

Als op het polisblad achter 'geldigheidsgebied' onder a een adres is
vermeld, is de verzekering van kracht tijdens verblijf van de verzekerde
zaken in de gebouwen en op de terreinen van dit adres, voor zover de
zaken in bedrijf zijn dan wel bedrijfsklaar zijn opgesteld.
a. De verzekering blijft van kracht als de verzekerde zaken binnen de
bedoelde gebouwen en terreinen worden gereinigd, geïnspecteerd,
gerepareerd, gereviseerd of verplaatst en ook tijdens de daarvoor
noodzakelijke démontage en montage.
b. Ook blijft de verzekering van kracht tijdens het - voor reparatie of
onderhoud van de verzekerde zaken - noodzakelijke vervoer tussen
het op het polisblad achter 'geldigheidsgebied' vermelde adres en
het adres van de reparateur of de leverancier, maar alleen als dit
vervoer plaatsvindt voor uw rekening en risico.
Als op het polisblad achter 'geldigheidsgebied' onder b een gebied is
vermeld, is de verzekering van kracht tijdens vervoer en verblijf van de
verzekerde zaken onverschillig waar binnen dit gebied.
a. Wanneer de verzekerde zaken worden vervoerd tussen 08.00 uur
en 22.00 uur en tijdens het vervoer onbeheerd in een vervoermiddel
worden achtergelaten, dan is het risico van diefstal alleen gedekt:
1. na braak aan de afgesloten kofferbak waarin de verzekerde
zaken, van buitenaf niet zichtbaar zijn opgeborgen;
2. als het vervoermiddel waarin de verzekerde zaken zich
bevinden, niet beschikt over een kofferbak, na braak aan het
vervoermiddel, maar alleen als de verzekerde zaken van
buitenaf niet zichtbaar zijn en verder alle maatregelen
genomen zijn om de schade te voorkomen.
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Ingeval van schade door diefstal uit een vervoermiddel moet u
aantonen dat:
er braak heeft plaatsgevonden aan de kofferbak in het geval
2.2.a.1 of aan het vervoermiddel in het geval 2.2.a.2;
de verzekerde zaken van buitenaf niet zichtbaar waren;
geen veiliger maatregelen hadden kunnen worden getroffen.
Wanneer de verzekerde zaken tussen 22.00 uur en 08.00 uur
onbeheerd in een vervoermiddel worden achtergelaten, dan is het
risico van diefstal alleen gedekt als het vervoermiddel is gestald in
een afgesloten ruimte.

2.

Uitgebreide dekking (van kracht als op het polisblad aangegeven
wordt dat deze dekking geldt)
a. Wij bieden dekking voor materiële schade aan of verlies van een
verzekerde zaak, of een gedeelte hiervan, door:
1. enig van buiten aankomend onheil, hoe ook genaamd;
2. eigen gebrek.
b. De verzekering is alleen van kracht als u voor de verzekerde zaken
een onderhoudscontract heeft gesloten. Wij hebben het recht
inzage van dit contract te vragen. Bij wijziging of beëindiging van
het onderhoudscontract moet u ons onmiddellijk inlichten. In dit
geval is artikel 8 van toepassing.
c. Voor geheel of gedeeltelijk verlies van een verzekerde zaak of een
gedeelte hiervan door diefstal of een poging daartoe, geeft de
verzekering alleen dekking, als de dader zich toegang tot het
gebouw, waarin de verzekerde zaken zich bevinden, heeft
verschaft of heeft trachten te verschaffen door braak van buiten af
aan bedoeld gebouw (zogenaamde 'buitenbraak').
Standaarddekking (van kracht als op het polisblad aangegeven wordt
dat deze dekking geldt)
a. Wij bieden dekking voor materiële schade aan of verlies van een
verzekerde zaak, of een gedeelte hiervan, door:
1. enig van buiten aankomend onheil, hoe ook genaamd;
2. brand, ontploffing of kortsluiting door eigen gebrek.
b. Voor geheel of gedeeltelijk verlies van een verzekerde zaak of een
gedeelte hiervan door diefstal of een poging daartoe, geeft de
verzekering alleen dekking, als de dader zich toegang tot het
gebouw, waarin de verzekerde zaken zich bevinden, heeft
verschaft of heeft trachten te verschaffen door braak van buiten
af aan bedoeld gebouw (zogenaamde 'buitenbraak').

Artikel 4

Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden gelden de volgende
bepalingen.
1. Wij zijn niet tot schadevergoeding gehouden als de schade:
a. het beoogde of zekere gevolg is van handelen of nalaten van u, de
directie of de verantwoordelijke bedrijfsleider;
b. een gevolg is van aan u, de directie of de verantwoordelijke
bedrijfsleider te verwijten onvoldoende onderhoud van en/of
onvoldoende zorg voor een verzekerde zaak;
c. een gevolg is van experimenteren, opzettelijke overbelasting of
abnormale beproevingen, die plaatsvinden op last van of
medeweten van u, de directie of de verantwoordelijke bedrijfsleider;
d. is veroorzaakt door natuurrampen, zoals aardbeving en vulkanische
uitbarsting of door hoge waterstand, overstroming, ijsgang,
wervelstormen, grondverzakking of aardverschuiving;
e. bestaat uit waardevermindering, corrosie of erosie;
f. bestaat uit slijtage van enig onderdeel van de verzekerde zaak en
elk ander geleidelijk bederf als natuurlijk gevolg van de gewone
werking of het normale gebruik van de zaak. Deze uitsluiting strekt
zich alleen uit tot dat deel van de verzekerde zaak dat direct aan de
hiervoor genoemde invloeden heeft blootgestaan;
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g.
h.
i.

j.
k.

is veroorzaakt gedurende de tijd dat de verzekerde zaak in beslag
is genomen of wordt gebruikt op grond van een besluit van een
Nederlandse of vreemde overheid;
is veroorzaakt door stakende of uitgesloten werklieden;
bestaat uit het herstellen of vervangen van onderdelen, die aan een
zodanige slijtage onderhevig zijn, dat regelmatig herstel of
vervanging noodzakelijk is, zoals lampen, buizen, linten, zekeringen
en dergelijke;
bestaat uit esthetische gebreken, zoals schrammen, krassen en
deuken;
alleen bestaat uit het niet of niet goed functioneren (storingen en
ontregelingen) van een verzekerde zaak zonder dat ook sprake is
van een fysieke aantasting van het materiaal van de verzekerde
zaak.

ontstaan of de omvang van de schade geen verband houdt met de
wijzigingen.
Bij wijziging van het risico hebben wij het recht met onmiddellijke ingang de
premie en/of de voorwaarden te herzien, dan wel de verzekering op te
schorten of te beëindigen.

Artikel 5

Inspectie
Wij hebben het recht een verzekerde zaak te inspecteren of te laten
inspecteren. U bent verplicht daartoe alle redelijkerwijs te verlangen
medewerking te verlenen.

Artikel 6

Vergoeding van de schade
1.

2.

3.

4.

Vergoeding van de schade
Wij vergoeden ingeval van schade:
a. bij verlies:
de dagwaarde van de zaak onmiddellijk voor de schade;
b. bij beschadiging:
de reparatiekosten tot maximaal het bedrag dat bij verlies zou zijn
betaald;
c. opruimingskosten:
van door een gedekte schade noodzakelijke opruiming van
restanten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag van de
betreffende zaak en wel zo nodig boven dat verzekerde bedrag.
d. bereddingskosten:
deze kosten vergoeden wij alleen als de schade, die (wel) zou zijn
ontstaan bij het niet nemen van de getroffen maatregelen, onder de
dekking van deze verzekering valt.
Vermindering van het schadebedrag
De waarde van eventuele restanten brengen wij altijd in mindering op
het schadebedrag, evenals vergoedingen waarop u via een andere weg
recht heeft (bijvoorbeeld op grond van een leverings- of
onderhoudscontract).
Kosten die niet vergoed worden
Niet voor vergoeding in aanmerking komen de kosten, gemaakt:
a. om reparatie of vervanging te bespoedigen;
b. voor een voorlopige reparatie, behalve als de voorlopige reparatie
deel uitmaakt van de definitieve reparatie.
Onderverzekering
Mocht het verzekerde bedrag lager zijn dan de nieuwwaarde, dan zullen
de vastgestelde schade en kosten naar evenredigheid van het
verzekerde bedrag vergoed worden.

Artikel 7

Terugbetaling van de premie
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verminderen wij de
premie als en voor zover dit billijk is. Wij betalen geen premie terug als
er sprake is van opzet van de verzekerden om ons te misleiden.

Artikel 8

Wijziging van het risico
U bent verplicht ons onmiddellijk in kennis te stellen van alle wijzigingen in het
bedrijf of aan een verzekerde zaak, als die ook een wijziging in het risico met
zich mee brengen. Door het niet nakomen van deze verplichting vervalt elke
aanspraak op vergoeding van schade, behalve wanneer u bewijst, dat het
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