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ARTIKEL 1 | AANVULLENDE WOORDENLIJST 
 
Verzekerde 

• de verzekeringnemer; 
• de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd 

 

ARTIKEL 2 | WAT ZIJN DE VERPLICHTINGEN BIJ 
SCHADE? 
 
Bij deze bijzondere voorwaarden zijn onder artikel 2 geen bepalingen opgenomen. 
 

ARTIKEL 3 | WAT IS VERZEKERD 
 
3.1. De maatschappij verzekert de vermindering van de brutowinst – onder aftrek van de 

eventuele besparingen - van het op het polisblad omschreven bedrijf, die gedurende de 
uitkeringstermijn is opgetreden, als gevolg van materiële schade aan het gebouw en/of aan 
de daarin aanwezige inventaris en/of voorraad, veroorzaakt door: 
- een in artikel 3.2 vermelde gedekte gebeurtenis, 
 

3.2. Gedekte gebeurtenissen 
a) brand en brandblussing; 
b) blikseminslag en ook overspanning en inductie als deze het gevolg zijn van blikseminslag; 
c) ontploffing; zie ook artikel 13 lid 1 van deze voorwaarden; 
d) luchtvaartuigen; zie ook artikel 13 lid 2 van deze voorwaarden; 

 

ARTIKEL 4 | WAT IS UITGESLOTEN 
 
Naast de uitsluitingen in deze bijzondere voorwaarden gelden onverkort de uitsluitingen die zijn 
opgenomen in artikel 4 van de algemene voorwaarden 
Van deze verzekering is uitgesloten de schade die veroorzaakt is door: 

1. Aardbeving en vulkanische uitbarsting 
Als er schade ontstaat tijdens of na een aardbeving of vulkanische uitbarsting, dan moet de 
verzekerde bewijzen dat de schade niet aan die verschijnselen is toe te schrijven. 
 
Met de cursief gedrukte woorden tijdens of na wordt hier bedoeld: 
- ofwel tijdens de periode waarin 
- ofwel binnen 24 uur nadat zich de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting 

in of nabij de verzekerde zaken hebben geopenbaard. 
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2. Overstroming 
Uitgesloten is schade door overstroming die het gevolg is van het bezwijken of overlopen 
van dammen, dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. 
 
Het maakt daarbij niet uit of de overstroming de oorzaak dan wel het gevolg is van een 
gevaar dat door deze verzekering wordt gedekt. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of 
ontploffing die door overstroming veroorzaakt is. 

 

ARTIKEL 5 | HOE WORDT DE OMVANG VAN DE 
SCHADE VASTGESTELD 
 
Onder meer aan de hand van de gegevens en inlichtingen die de verzekerde verstrekt, worden de 
omvang van de schade en de hoogte van de kosten als volgt vastgesteld: 

1. door een door de maatschappij benoemde expert; 
2. indien er een geschil ontstaat over de omvang van de schade kan de verzekerde voor eigen 

rekening een contra-expert aanwijzen; 
Als de Maatschappij en de verzekerde niet tot overeenstemming zijn gekomen, benoemen 
zij samen een derde expert. De derde expert stelt dan de schade vast. Hij blijft daarbij 
binnen de grenzen van de beide eerdere taxaties. Zijn vaststelling is bindend, zowel voor de 
verzekerde als voor de Maatschappij. 

3. alle experts hebben het recht deskundigen te raadplegen; 
4. De taxatie van de expert(s) geldt als definitieve vaststelling van de omvang van de schade. 

De schadevergoeding is gelijk aan het bedrag aan schade en kosten zoals dat door de 
expert(s) is vastgesteld. Daarbij worden de maxima in acht genomen die voor deze 
verzekering gelden. 

5. Als de maatschappij meewerkt aan de vaststelling van de schade, betekent dat niet 
automatisch dat de maatschappij de schade vergoedt. 

 

ARTIKEL 6 | OP WELK BEDRAG WORDT DE SCHADE 
VASTGESTELD 
 

1. Vastgesteld wordt het totaalbedrag van de brutowinst - onder aftrek van de eventuele 
besparingen 
- gedurende de op het polisblad vermelde uitkeringstermijn en de gedurende die termijn 

gemaakte extra kosten, als hieronder beschreven. 
 
Brutowinst: De opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten, verminderd met de variabele 
kosten. Dit is gelijk aan de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst respectievelijk 
verminderd met het nettoverlies. 
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Extra kosten: alle extra kosten die door de verzekerde gemaakt moeten worden om de 
normale uitoefening van zijn bedrijf te kunnen hervatten of voortzetten. 
 
De uitkering bedraagt nimmer meer dan zij zou hebben bedragen indien de extra kosten 
niet waren gemaakt. Boeten wegens contractbreuk of wegens het niet of vertraagd 
uitvoeren van opdrachten zijn niet onder de verzekering begrepen. 
 

2. De uitkeringstermijn gaat in op de dag, waarop de bedrijfsschade ontstaat en voortduurt tot 
maximaal de op het polisblad vermelde termijn: 

a) bij herstel van het bedrijf in het omschreven gebouw, zolang als uitsluitend als gevolg van 
een gedekte gebeurtenis nodig is om hierin het bedrijf in zijn oorspronkelijke staat te 
herstellen en te brengen op het peil dat zou zijn bereikt, indien de gebeurtenis niet had 
plaatsgevonden; 

b) bij voortzetting van het bedrijf na een gebeurtenis in een ander gebouw, zolang als dan voor 
het op peil brengen ervan nodig is, doch niet langer dan in het in de vorige alinea genoemde 
geval; 

c) bij verkoop, opheffing of het niet aanwenden van pogingen tot herstel ten hoogste 10 
weken. 

  
 

3. bij de schadevaststelling rekening zal worden gehouden met omstandigheden die, indien de 
gebeurtenis niet had plaatsgevonden, eveneens vermeerdering of vermindering van de 
resultaten tot gevolg zouden hebben gehad. 
 

4. Onderverzekering 
Als het verzekerde belang lager is dan het berekende belang onmiddellijk vóór de 
gebeurtenis, dan vindt de uitkering plaats in evenredigheid van het verzekerde belang tot 
het berekende belang. De kosten van experts en de kosten van de door hen geraadpleegde 
personen worden tot de eventuele verzekerde maxima vergoed, behalve als artikel 9 van 
deze voorwaarden van toepassing is. 
 

5. Schadevergoeding 
Als vaststaat dat de maatschappij moeten uitkeren, maar de hoogte van het schadebedrag 
nog niet definitief bekend is, kunnen op verzoek van verzekerde voorschotten worden 
verstrekt. 

 

ARTIKEL 7 | EINDE VAN DE VERZEKERING 
 
In artikel 7 van de algemene voorwaarden staan bepalingen over het einde van de verzekering. In 
aanvulling daarop eindigt deze verzekering in de volgende gevallen: 

1. bij risicowijziging als de maatschappij gebruik maakt van het recht om de verzekering te 
beëindigen zoals in artikel 10 van deze voorwaarden is omschreven. In dit geval eindigt de 
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verzekering op de datum die in de opzeggingsbrief is genoemd en is de maatschappij 
verplicht de reeds betaalde premie over het resterende tijdvak terug te betalen; 

2. bij eigendomsovergang zoals in artikel 11 van deze voorwaarden is omschreven 
- als de nieuwe belanghebbende(n) door de maatschappij niet is/zijn geaccepteerd of 
- zodra de verkrijger zijn belang ergens anders heeft verzekerd. 

 

ARTIKEL 8 | EINDE VAN DE DEKKING 
 
In artikel 8 van de algemene voorwaarden is bepaald in welke gevallen de dekking eindigt. 
In aanvulling daarop eindigt de dekking bij eigendomsovergang zoals genoemd in artikel 11 van 
deze voorwaarden, als de nieuwe belanghebbende(n) de maatschappij de eigendomsovergang niet 
schriftelijk heeft/hebben meegedeeld. 
 

ARTIKEL 9 | SAMENLOOP VAN VERZEKERINGEN 
 

1. Als een belang dat bij deze verzekering verzekerd is, ook verzekerd is op een verzekering die 
speciaal op die zaak is afgestemd, zoals een glasverzekering, dan gaat de speciale 
verzekering voor. Daarbij maakt het niet uit welke verzekering de oudste is. 

2. Als een schade die op deze verzekering gedekt is, op meerdere soortgelijke verzekeringen 
verzekerd is en als het totaal van de verzekerde bedragen groter is dan de waarde van de 
verzekerde zaken, wordt het verzekerde bedrag zoals dat op het polisblad vermeld is, 
geacht te zijn verlaagd in evenredigheid van de waarde van de verzekerde zaken tot het 
totaal van de verzekerde bedragen. Er vindt dan geen vermindering of teruggave van premie 
plaats. 
 
Wat in de vorige alinea is bepaald geldt ook als deze verzekeringen op verschillende dagen 
zijn gesloten. Voor zover de andere verzekeringen van oudere datum zijn dan de 
onderhavige verzekering en voor zover zij geen bepalingen bevatten als hiervoor bedoeld, 
blijft gelden wat in artikel 344 Wetboek van Koophandel is bepaald. 

 

ARTIKEL 10 | RISICOWIJZIGING MET 
MELDINGSPLICHT 
 
De verzekerde is verplicht om de maatschappij in kennis te stellen van elke verandering die het 
risico verzwaart en bij verbouwing. Dat dient de verzekerde zo spoedig mogelijk te doen, en uiterlijk 
binnen 30 dagen. 
  
 
Onder verzwaren van risico wordt in elk geval ook verstaan: 

- een verandering in bouwaard of gebruik van het gebouw, 
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- het gekraakt zijn, 
- het buiten gebruik of onbewoond raken van het gebouw. 

In deze gevallen heeft de maatschappij het recht de premie en/of voorwaarden te herzien, dan wel 
de verzekering te beëindigen. 
 

ARTIKEL 11 | EIGENDOMSOVERGANG 
 

1. Bij eigendomsovergang ten gevolge van overlijden van de verzekerde blijft de verzekering 
nog 30 dagen van kracht. Deze 30 dagen worden geteld vanaf de dag waarop het gebouw 
is overgegaan. De verzekering zal ook na de genoemde 30 dagen doorlopen, onder 
voorwaarde dat de nieuwe belanghebbende(n) binnen deze 30 dagen na de overgang 
- hiervan schriftelijk aan ons heeft/hebben kennisgegeven 
- en de nieuwe belanghebbende(n) door de Maatschappij is/zijn geaccepteerd. 

 
De verzekering eindigt echter onmiddellijk zodra de verkrijger zijn belang ergens anders 
heeft verzekerd. 
 

2. Na ontvangst van de kennisgeving van eigendomsovergang heeft de maatschappij het 
recht de verzekering te beëindigen. Als de maatschappij dat doet, neemt zij een 
opzegtermijn van 30 dagen in acht. 

 

ARTIKEL 12 | BEKENDHEID EN WIJZIGING 
BELENDINGEN 
 
De maatschappij acht zich voldoende bekend met de ligging, de belendingen en het omschreven 
gebruik van het gebouw zoals die waren op het moment dat de verzekering is aangegaan. Wijziging 
van de belendingen tast de aansprakelijkheid van De maatschappij niet aan. 
 

ARTIKEL 13 | STANDAARDCLAUSULES 
 

1. Ontploffing 
a) De verzekering geldt ook voor schade door ontploffing. Daarbij maakt het niet uit waar de 

ontploffing is ontstaan, in het omschreven gebouw of ergens anders. Wel is het zo dat 
daarbij volledig van kracht blijft: 
- wat in artikel 4 lid 1 van de algemene voorwaarden geschreven is omtrent 

vijandelijkheden; 
- en wat in artikel 4 lid 1 van deze voorwaarden geschreven is omtrent aardbeving en 

vulkanische uitbarsting. 
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b) Als verzekerde zaken geheel of gedeeltelijke vernield zijn door ontploffing, is ook gedekt de 
schade aan de verzekerde zaken die als een gevolg van die vernieling moet worden 
aangemerkt. 
Als andere zaken dan de verzekerde zaken geheel of gedeeltelijk door ontploffing zijn 
vernield en als daardoor aan verzekerde zaken die in de nabijheid waren, schade is 
aangericht, dan is die schade aan de verzekerde zaken ook gedekt. 
 

2. Luchtvaartuigen 
Deze verzekering geldt ook voor schade aan de verzekerde zaken −behalve voor 
brandschade −die ontstaat als de verzekerde zaken getroffen worden door 

a) een vertrekkend, vliegend, landend of vallend luchtvaartuig of ruimtevaartuig, 
b) een projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp dat was 

- verbonden aan 
- losgeraakt van 
- geworpen uit 
- gevallen uit het eerder bedoeld lucht− of ruimtevaartuig 

c) een ander voorwerp dat getroffen is door een voorwerp dat hiervoor onder a of b is 
genoemd. 
 
Dit is in afwijking van wat in lid1 van dit artikel is bepaald. Maar wat in artikel 4 lid 1 van 
de algemene voorwaarden onder a is bepaald omtrent vijandelijkheden, blijft onverminderd 
van kracht. 
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