B. Bijzondere voorwaarden
Inventaris-/goederenverzekering IGV 2.1
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Deze Bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene voorwaarden van het Vrieling
Bedrijven Zekerheidspakket en hebben betrekking op rubriek B. Inventaris-/goederenverzekering.

1.

Aanvullende begripsomschrijvingen

1.1

Bedrijfsuitrusting/inventaris:
de voor de bedrijfs- of beroepsuitoefening of andere op het polisblad omschreven
activiteiten bestemde roerende goederen.
Niet tot de bedrijfsuitrusting/inventaris worden gerekend:
geld, geldswaardige papieren, motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen,
dieren en de onder 1.2 genoemde goederen.

1.2

Goederen:
de voor de bedrijfs- of beroepsuitoefening of andere op het polisblad omschreven
activiteiten bestemde grond- en hulpstoffen, halffabrikaten, eindprodukten, goederen in
bewerking en verpakkingsmateriaal.

1.3

Geld en geldswaardig papier:
Onder geld en geldswaardig papier wordt verstaan: baar geld, bankbiljetten, rechtsgeldig
getekende cheques en betaalkaarten, geldige zegels, wissels, promessen, celen of ander
dergelijk geldswaardig papier, dat de verzekeringnemer in verband met de uitoefening van
zijn bedrijf in eigendom toebehoort of waarvoor hij aansprakelijk is. Ook wordt hieronder
verstaan spaarzegels uitgegeven door de winkelier zelf of door een organisatie waarbij deze
is aangesloten, boeken-, cd-, theater- en andere officiële cadeaubonnen, postzegels,
strippenkaarten ten behoeve van het openbaar vervoer, telefoonkaarten en (staats)loten.

1.4

Nieuwwaarde:
het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

1.5

Dagwaarde:
de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door
veroudering of slijtage.

1.6

Marktwaarde:
de inkoopprijs op het moment van de gebeurtenis.

2.

Gedekte gebeurtenissen
De maatschappij vergoedt de directe materiële schade aan de bedrijfsuitrusting/inventaris
en goederen, aanwezig in het op het polisblad omschreven gebouw en bijgebouwen
daarvan, veroorzaakt door de gebeurtenissen zoals in de onderstaande module(s)
omschreven mits en voor zover de module(s) genoemd zijn op het polisblad:

Module A.
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.4.1
2.5

2.6

brand, naburige brand en brandblussing;
ontploffing;
brand en ontploffing veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak;
blikseminslag, ongeacht of deze brand tengevolge heeft;
onder blikseminslag wordt niet verstaan inductie/overspanning, tenzij andere sporen van
blikseminslag in of aan het op het polisblad omschreven gebouw of de inhoud daarvan, te
constateren zijn;
inductie/overspanning, ongeacht hoe ontstaan, maar slechts voor schade aan de inventaris
(bedrijfsuitrusting). Daarom is niet gedekt schade door inductie aan de goederenvoorraad.
De schadevergoeding bedraagt maximaal 25% van het verzekerd bedrag. Als het risico is
beveiligd volgens de NPR 8110 risicoklasse-indeling voor overspanningsbeveiliging of NENEN-IEC 62305 en de oplevering van deze overspanningsbeveiliging is bevestigd door middel
van een schriftelijke verklaring van de installateur, dan geldt deze maximering niet. Voor
deze gebeurtenis geldt een eigen risico. Zie 8.6. Eigen risico.
luchtvaartuigen;

Module B.
2.7

storm;

Module C.
2.8

diefstal en vandalisme nadat de dader het gebouw wederrechtelijk binnengedrongen is door
middel van braak;

2.9

gewelddadige beroving en afpersing;

Module D.
2.10. water en stoom, onvoorzien gestroomd uit de waterleiding en centrale
verwarmingsinstallatie en uit de daarop aangesloten leidingen, sanitaire en andere
toestellen, met uitzondering van sprinklerinstallaties, als gevolg van een plotseling
opgetreden defect of van springen door vorst, en het overlopen van water uit de genoemde
installaties en toestellen.

2.10.1 Als schade is ontstaan als omschreven in 2.10. zijn ook gedekt de kosten van opsporing
van het defect en van het daarmee verband houdende breek-en herstelwerk aan muren,
vloeren en andere onderdelen van het gebouw.

2.10.2 Behalve in geval van springen door vorst zijn niet gedekt en dus uitgesloten de kosten van:
herstel van de installaties, leidingen en toestellen zelf.

2.11. regen, sneeuw, hagel of smeltwater (verder te noemen neerslag) via daken, balkons of
vensters binnengedrongen als gevolg van overlopen of lekkage van daken en dakgoten of
de bovengrondse afvoerpijpen daarvan.
Niet gedekt en dus uitgesloten is:

2.11.1 schade door neerslag via de begane grond of de openbare weg binnengedrongen en schade
door grondwater;

2.11.2 schade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw;
2.12. water uit de automatische sprinklerinstallatie in het op het polisblad omschreven gebouw of
een belendend gebouw.
Deze dekking geldt niet als het uitstromen is veroorzaakt door:

2.12.1 herstelling of wijziging van het gebouw;
2.12.2 herstelling, verwijdering of uitbreiding van de sprinklerinstallatie;
2.12.3 bevriezing ten gevolge van nalatigheid van de verzekeringnemer;
2.12.4 uitvoering van een last van hogerhand;
2.12.5 gebreken in constructie of aanleg of van omstandigheden, die geacht kunnen worden aan
de verzekeringnemer bekend te zijn;

2.13

olie, onvoorzien gestroomd uit de centrale verwarmingsinstallatie of uit op de schoorsteen
aangesloten kachels en haarden met bijbehorende leidingen en tanks;

2.14

aanrijding en aanvaring van het gebouw waarin de verzekerde zaken zich bevinden;

2.15

relletjes;

2.16

rook en roet plotseling uitgestoten door een op een schoorsteen van het gebouw
aangesloten verwarmingsinstallatie;

2.17

omvallen van kranen, heistellingen en bomen.

2.18

sneeuwdruk en door binnengedrongen sneeuw.

2.19

neerslag en/of rioolwater via de begane grond of de openbare weg onvoorzien het gebouw
binnengedrongen.
Niet gedekt en dus uitgesloten is schade door grondwater;

2.20

opeenhoping van water op het dak;

2.21

hagel mits niet binnengedrongen door openstaande deuren, ramen of luiken.

2.22

schade aan de inhoud van etalages als gevolg van het breken van etalageruiten of glazen
legplaten.

3.

Dekking binnen Nederland

3.1

De maatschappij vergoedt maximaal 10% van het verzekerd bedrag met een maximum
van € 5.000,- de verzekerde zaken, die tijdelijk (gedurende maximaal 3 maanden
achtereen) elders aanwezig zijn binnen Nederland:
in een ander dan het op het polisblad omschreven gebouw tegen de gebeurtenissen als
omschreven onder 2;

3.2

buiten een gebouw tegen de gebeurtenissen als omschreven onder 2.1 t/m 2.6 en 2.9.

4.

Dekking boven het verzekerd bedrag

4.1
4.2

4.3.
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

4.3.5
4.3.6

In geval van een gedekte gebeurtenis vergoedt de maatschappij boven het verzekerd
bedrag:
de bereddingskosten gemaakt ter voorkoming en vermindering van de schade;
het salaris en de kosten van alle experts en de door hen geraadpleegde deskundigen. Het
salaris en de kosten van de door de verzekeringnemer benoemde expert en de door deze
geraadpleegde deskundigen worden slechts vergoed voor zover dit salaris en deze kosten:
- niet uitgaan boven het salaris en de kosten die de door de maatschappij benoemde expert
en diens deskundigen in rekening brengen;
- betrekking hebben op het vaststellen van de hoogte van de schade.
tot maximaal 10 % van het verzekerd bedrag per onderdeel:
als de verzekeringnemer huurder is van het op het polisblad genoemde gebouw en uit dien
hoofde voor zijn rekening komt, mits niet door enige andere verzekering gedekt, de schade
aan het gebouw door inbraak tot een maximum van € 1.000,-;
kosten van vervoer en opslag, die de verzekeringnemer moet maken om de verzekerde
zakenna het onbruikbaar worden van het op het polisblad omschreven gebouw door een
gedekte gebeurtenis elders op te slaan of in bewaring te geven;
opruimingskosten;
kosten van herstel van tuinaanleg, beplanting en bestrating behorende bij het op het
polisblad omschreven gebouw als gevolg van een gedekte gebeurtenis, behalve
weersinvloeden, diefstal en vandalisme, voor zover deze kosten voor rekening van de
verzekeringnemer komen. De volgende bepaling is alleen van kracht, als naast module A,
ook de modules B t/m C zijn verzekerd:
schade aan geld en geldswaardige papieren aanwezig op het op het polisblad beschreven
risicoadres tegen de onder 2. genoemde gebeurtenissen tot een maximum van € 1.000,-;
schade door acceptatie van vals Nederlands geld als betaling voor geleverde goederen of
verleende diensten uit hoofde van het bedrijf of beroep van de verzekeringnemer tot een
maximum van € 1.000,-.

5.

Insluitingen

5.1

Onder de dekking van deze verzekering is begrepen schade aan interieurverbeteringen. Als
interieurverbetering volgens het polisblad niet afzonderlijk is verzekerd, is deze onder deze
verzekering begrepen voor zover het verzekerd bedrag de waarde van de
bedrijfsuitrusting/inventaris overtreft. Onder interieurverbetering wordt verstaan: de voor
rekening van de huurder aangebrachte verbeteringen, betimmeringen en nagelvaste
installaties.
Lichtreclame-installaties, antennes, uithangborden, zonneschermen, automaten, vitrines

5.2

5.3

5.4

6.
6.1

6.2
6.3
6.4

met inhoud en goederen in eilandetalages, voor zover aan of nabij het op het polisblad
omschreven gebouw, zijn meeverzekerd, behalve tegen diefstal en beschadiging hierbij,
vandalisme en storm als genoemd onder 2.. Schade aan lichtreclame-installaties door
brand of ontploffing is alleen gedekt als de brand of de ontploffing buiten de lichtreclameinstallatie is ontstaan.
Voor zover het verzekerd bedrag de waarde van de verzekerde zaken overtreft zijn
meeverzekerd dergelijke eigendommen van derden -behalve geld en geldswaardige
papieren- onder berusting van de verzekeringnemer en in het op het polisblad omschreven
gebouw, mits niet door de betrokken derden zelf verzekerd.
Kleding en persoonlijke eigendommen -behalve geld en geldswaardige papieren- van
directie, firmanten en personeel zijn meeverzekerd, voor zover deze niet of niet voldoende
verzekerd zijn.

Uitsluitingen
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade door:
opzet, molest, atoomkernreacties, overstroming, aardbeving en vulkanische uitbarsting
zoals omschreven onder 7. van de Algemene voorwaarden van het Vrieling Bedrijven
Zekerheidspakket. Ook zijn uitgesloten kosten voor het ongedaan maken van een
verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e)
water(gang). Onder ongedaan maken wordt verstaan onderzoek, reiniging, opruiming,
transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/ of (grond)water en/of isolatie
van een verontreiniging;
diefstal uit gemeenschappelijke gangen, trappenhuizen, zolders, kelders en andere voor
derden toegankelijke ruimten, tenzij de dader het gebouw wederrechtelijk is
binnengedrongen door middel van braak;
water aan bedrijfsuitrusting/inventaris en goederen in kelders en souterrains die kon
ontstaan doordat deze niet geplaatst waren op vlonders of rekken op ten minste 15 cm
boven de vloer.
Van de dekking volgens 2.18, 2.19, 2.20 en 2.21 is uitgesloten: schade als gevolg van
constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw.

7.

Vaststelling van de schade

7.1

De schade zal in onderling overleg of door een door de maatschappij te benoemen expert
worden vastgesteld, tenzij wordt overeengekomen dat 2 experts, waarvan de
verzekeringnemer en de maatschappij er ieder een benoemen, de schade zullen
vaststellen.
In het laatste geval benoemen beide experts samen, voor de aanvang van hun
werkzaamheden een derde expert, die bij gebrek aan overeenstemming de grootte van de
schade binnen de grenzen van de beide taxaties bindend zal vaststellen na de beide
experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben.
Als de schade niet in onderling overleg vastgesteld wordt, zal als uitsluitend bewijs van de
grootte van de schade gelden een taxatie opgemaakt door de expert(s). De experts hebben
het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te laten bijstaan.
Door medewerking aan de vaststelling van de schade erkent de maatschappij nadrukkelijk
niet de aansprakelijkheid.

7.2

7.3
7.4

8.
8.1

Omvang van de schade

De taxatie van de expert(s) zal, onverminderd het hierna bepaalde, als schade aangeven
het verschil tussen de nieuwwaarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor de
gebeurtenis en van het overgebleven deel onmiddellijk nadien. Beide waarden moeten uit
de taxatie blijken.
8.2
Bovendien zal bedoelde taxatie moeten aangeven het verschil tussen de dagwaarde van de
verzekerde zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis en van het overgebleven deel
onmiddellijk nadien.
Deze waarden moeten eveneens uit de taxatie blijken.
8.3.
Voortzetting of geen voortzetting
8.3.1 Verzekeringnemer is verplicht de maatschappij binnen twaalf maanden na de schadedatum
schriftelijk mee te delen of hij al dan niet tot heraanschaffing of herstel en tot voortzetting
van het bedrijf over zal gaan. Heeft verzekeringnemer zijn beslissing niet binnen de
gestelde termijn kenbaar gemaakt of heeft de verzekeringnemer niet binnen 2 jaar na de

8.3.2
8.3.3
8.4.
8.4.1.

8.4.2
8.4.3
8.4.4

8.5.
8.5.1

8.5.2

8.6.

schadedatum de zaken aangeschaft en het bedrijf voortgezet, dan vindt schadevergoeding
plaats naar dagwaarde.
Bij heraanschaffing en voortzetting van het bedrijf vindt de schadevergoeding plaats naar
nieuwwaarde.
Als niet tot heraanschaffing of voortzetting van het bedrijf wordt overgegaan vindt
schadevergoeding plaats naar dagwaarde.
Met inachtneming van het bovenstaande gelden verder de volgende bepalingen:
De schadevergoeding zal steeds naar dagwaarde plaatsvinden:
a als verzekerde voor de schade het voornemen had het bedrijf te beëindigen;
b voor zaken waarvan de dagwaarde onmiddellijk voor de gebeurtenis minder bedroeg
dan 40% van de nieuwwaarde;
c voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;
d voor lichtreclame-installaties, antennes, uithangborden, zonweringen, automaten en
rolluiken;
e voor motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en vaartuigen voor zover onder de
verzekering begrepen.
De schadevergoeding voor kunstvoorwerpen, antiquiteiten en verzamelingen zal worden
vastgesteld op basis van de waarde die daaraan door deskundigen wordt toegekend.
Schadevergoeding voor goederen wordt vastgesteld op basis van marktwaarde.
Als beschadigde zaken naar het oordeel van de maatschappij hersteld kunnen worden,
zullen de herstelkosten worden vergoed en de eventueel door de gebeurtenis veroorzaakte
en door de reparatie niet volledig opgeheven waardevermindering, mits tot herstel of
voortzetting van het bedrijf wordt overgegaan. Als niet tot herstel of voortzetting wordt
overgegaan vindt schadevergoeding plaats naar dagwaarde, tenzij de begrote
herstelkosten lager zijn dan de op deze basis vastgestelde schadevergoeding; in dat geval
worden de herstelkosten vergoed.
Schade-uitkering
Als schadevergoeding plaatsvindt op basis van nieuwwaarde wordt eerst 40% van de naar
nieuwwaarde berekende schadevergoeding uitgekeerd, dan wel de volledige naar
dagwaarde berekende schadevergoeding als dit bedrag lager is. De uitkering van het
meerdere zal plaatsvinden onder overlegging van de nota’s; de totale uitkering zal nooit
meer bedragen dan de werkelijk aan heraanschaffing of herstel bestede kosten.
In het geval schadevergoeding plaatsvindt op basis van dagwaarde wordt de aldus
berekende schadevergoeding in één termijn uitgekeerd. De schadevergoeding zal niet meer
bedragen dan als van de nieuwwaarde zou zijn uitgegaan.
Eigen risico

8.6.1 Per gebeurtenis geldt een eigen risico voor:
-

inductie/overspanning (zoals beschreven in 2.5) van € 250,-.

8.6.2 Als verzekeringnemer voor hetzelfde risicoadres meerdere bedrijfsmatige
brandverzekeringen binnen het Bedrijven Zekerheidspakket heeft gesloten, geldt het eigen
risico voor al deze verzekeringen samen. Als afwijkende eigen risico’s zijn genoemd, dan
geldt het hogere eigen risico.

9

Onderverzekering
Als bij schade blijkt, dat het verzekerd bedrag lager is dan 90% van de waarde van de
verzekerde zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis, wordt schadevergoeding verleend in
verhouding van het verzekerd bedrag tot de volle waarde. Dit is niet van toepassing op
vergoeding van de expertisekosten.

10

Aanvullende dekking
Onder deze verzekering is begrepen een aanvullende dekking van 10% van het
verzekerde bedrag. De maatschappij vergoedt in geval van schade aan de verzekerde
zaken het hierboven vermelde percentage van het schadebedrag dat wordt uitgekeerd
voor de directe materiële schade aan de verzekerde zaken, als gevolg van een gedekte
gebeurtenis. De aanvullende dekking geldt niet, als in geval van schade blijkt dat de
verzekeringnemer ook uit hoofde van (een) andere aanvullende verzekering(en)
aanspraak op uitkering kan maken. Dit is niet van toepassing als de maatschappij zich
schriftelijk akkoord heeft verklaard met het bestaan of het aangaan van deze andere

aanvullende verzekering(en).

11. Andere verzekeringen
11.1

11.2

Als de schade ook door één of meer andere verzekeringen is gedekt en blijkt dat het
gezamenlijk bedrag van alle verzekeringen de waarde van het verzekerde overtreft, worden
het op de polis verzekerd bedrag en de voor deze polis geldende uitkeringsmaxima
verminderd naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van de verzekeringen en de
waarde van het verzekerde. Vermindering of teruggave van premie vindt niet plaats.
De maatschappij vergoedt geen schade voor zover een beschadigde zaak elders door een
speciale verzekering is gedekt of zou zijn gedekt als deze verzekering niet zou hebben
bestaan.

12. Wijziging van het risico
12.1

De ligging, bouwaard en het gebruik van het gebouw op het moment van het aangaan van
de verzekering zijn volledig bekend.
12.2. De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk in kennis te stellen
van elke belangrijke verandering van het risico waaronder in ieder geval wordt verstaan:
a
verandering in de bouwaard van het gebouw;
b
verandering in het gebruik of de bestemming.
In deze gevallen heeft de maatschappij het recht:
12.2.1 de premie en voorwaarden te herzien;
12.2.2 de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden;
12.2.3 de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, als de wijziging van het
risico van dien aard is dat gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet meer
van de maatschappij kan worden gevergd.
12.3 Als kennisgeving door de verzekeringnemer niet binnen 30 dagen geschiedt, wordt de
dekking geschorst met ingang van het moment van risicowijziging.
12.4 De schadevergoedingsplicht van de maatschappij wordt niet beperkt door wijziging van
bouwaard en gebruik van de belendingen.

13. Verhuizing
13.1

De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk in kennis te stellen
van verhuizing van de verzekerde zaken.
13.2. Na melding van een risicowijziging als bovenbedoeld heeft de maatschappij het recht:
13.2.1 de premie en voorwaarden te herzien;
13.2.2 de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden;
13.2.3 de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, als de wijziging van het
risico van dien aard is dat gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet meer
van de maatschappij kan worden gevergd.
13.3 Als kennisgeving door de verzekeringnemer niet binnen 30 dagen geschiedt, wordt de
dekking geschorst met ingang van de 30e dag na de verhuizing.
13.4 Tijdens de duur van de verhuizing is de verzekering zowel op het oorspronkelijke als op het
nieuwe adres van kracht.

14. Overgang van het verzekerd belang
14.1
14.2

Bij overgang van het verzekerd belang eindigt de dekking 1 maand na die overgang, tenzij
de maatschappij met de nieuwe belanghebbende overeenkomt de verzekering voort te
zetten, of zoveel eerder als de nieuwe belanghebbende elders een verzekering sluit.
Bij overgang van het verzekerd belang door overlijden blijft de verzekering van kracht. De
erfgenamen van verzekeringnemer en de maatschappij kunnen de overeenkomst binnen 9
maanden nadat zij met dit overlijden bekend zijn geworden met inachtneming van een
termijn van 1 maand opzeggen.

