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Algemene informatie

Inleiding
Deze overeenkomst beantwoordt aan de vereiste 
onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en 
voorzover schade, waarop aanspraak tot vergoeding 
wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis 
waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst:
• onzeker was dat die zou plaatsvinden;
• onzeker was dat daaruit schade is ontstaan dan wel 

naar de normale loop van de omstandigheden nog 
zou ontstaan.

Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering kunnen gegevens 
van de rechtspersoon en van de bij deze rechtspersoon 
werkzame directeuren, bestuurders en commissarissen 
worden gevraagd. Deze worden door de verzekeraar 
verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uit-
voeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van 
marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding 
van fraude jegens financiële instellingen, voor 
statistische analyses en om te kunnen voldoen aan 
wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van 
persoonsgegevens is de Gedragscode ‘Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van 
toepassing. Een consumentenbrochure van deze 
gedragscode kunt u raadplegen via de website van 
het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. 
U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond 
van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, 
telefoon 070-3338500).

Gegevens verzekeraar
De verzekering loopt bij Delta Lloyd Schadeverzekering 
N.V., gevestigd te Amsterdam aan de Spaklerweg 4, 
postbus 1000, 1000 BA (handelsregister KvK Amsterdam 
33052073). Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. staat 
als aanbieder van (schade)verzekeringen geregistreerd 
bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft een 
vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. om het 
schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen.
De verzekeraar sluit geen rechtsbijstandverzekeringen. 
Deze worden via Delta Lloyd Schadeverzekering 
Volmacht bedrijf B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 4, 
Postbus 1000, 1000 BA te Amsterdam en als gevol-
machtigd agent geregistreerd bij de AFM, afgesloten bij 
DAS Nederlandse Rechtsbijstand N.V. te Diemen.

Communicatiemethoden
Mededelingen van de verzekeraar geschieden schrifte- 
lijk. Mededelingen van verzekeraar aan verzekering-
nemer kunnen rechtsgeldig geschieden aan diens 
laatste bij verzekeraar bekende adres. Alle mededelin- 
gen van verzekeraar en verzekeringnemer aan elkaar 
kunnen ook rechtsgeldig geschieden aan de tussen-
persoon via wiens bemiddeling deze verzekering loopt.
Verzekeringnemer kan mededelingen ook langs 
elektronische weg doen via een uitdrukkelijk voor dat 
doel beschikbaar gesteld emailadres.

Klachten
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsover-
eenkomst kunnen eerst aan de directie van Delta Lloyd 
Schadeverzekering N.V. worden voorgelegd  
(Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam). Wanneer 
het oordeel van de verzekeraar voor de klager niet 
bevredigend is, kan men zich voor bepaalde zaken 
wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienst-
verlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. 
Dit kan afhankelijk zijn van de aard van de klacht en 
de omvang van het bedrijf van de klager. Of de zaak in 
aanmerking komt voor behandeling door KiFiD kan men 
vinden op de website van KiFiD (www.kifid.nl). Een en 
ander laat uiteraard onverlet het recht om geschillen bij 
de bevoegde rechter aanhangig te maken.
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2 Verplichtingen van verzekerde, algemeen

Verzekerde is verplicht:
a. alle voorzorgen te nemen om de verzekerde objecten 

in goede bedrijfsvaardige toestand te houden en om 
schade te voorkomen, evenals ervoor zorg te dragen 
dat de wettelijke bepalingen en de voorschriften van 
de bevoegde autoriteiten betreffende de beveiliging 
en behandeling van deze objecten in acht worden 
genomen;

b. onmiddellijk kennis te geven van enige verandering 
aan of rondom de verzekerde objecten of aan het 
gebruik ervan, die van invloed is op het risico. Indien 
de verzekeraar met een dergelijke verandering niet 
akkoord kan gaan, is zij gerechtigd om de verzekering 
ten aanzien van het desbetreffende object te beëin- 
digen of op te schorten met inachtneming van een 
opzegtermijn van minstens 2 maanden, in welk geval 
zij het onverdiende gedeelte van de premie aan 
verzekerde zal restitueren;

c. op elk tijdstip waarop zulks redelijkerwijs kan worden 
verlangd de verzekeraar medewerking te verlenen bij 
de inspectie van de verzekerde objecten en de 
verlangde inlichtingen te verstrekken.

3 Verplichtingen van verzekerde bij schade

Verzekerde is verplicht:
a. om, zodra hij op de hoogte is of behoort te zijn van 

een voorval dat aanleiding kan geven tot een vergoe-
dingsplicht voor de verzekeraar, hiervan zo spoedig 
als redelijkerwijs mogelijk is kennis te geven aan de 
verzekeraar;

b. aan de verzekeraar (gevraagd of ongevraagd) binnen 
redelijke termijn opgave te doen van alle bijzonderhe-
den en alle inlichtingen te verstrekken die van belang 
kunnen zijn bij de beoordeling van de schade;

c. aan de verzekeraar opgave te doen van andere 
verzekeringen zoals bedoeld in artikel 6;

d. zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten 
wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen 
schaden. Indien het vermoeden bestaat dat een 
strafbaar feit is gepleegd, dient verzekerde onverwijld 
aangifte te doen bij de politie.

Algemene bepalingen

1 Begripsomschrijvingen
In deze verzekering wordt verstaan onder:

1.1 Verzekeringnemer
Degene die als zodanig in de polis is vermeld.

1.2 Verzekerde
Dezelfde als verzekeringnemer tenzij anders is vermeld.

1.3 Verzekeraar
De maatschappij die het risico draagt.

1.4 Bereddingskosten
De kosten van getroffen maatregelen en schade 
aan zaken die bij het nemen van deze maatregelen 
worden ingezet, door of vanwege een verzekerde, die 
redelijkerwijs noodzakelijk zijn om door de verzekering 
gedekte schade te beperken, of om een onmiddellijk 
dreigend gevaar van schade die binnen de dekking van 
de verzekering zou vallen, af te wenden.

1.5 Eigen risico
Het bedrag dat bij schade voor rekening van verzekerde 
blijft.

1.6 Beschadiging
Fysieke aantasting die zich manifesteert in een blijvende 
verandering van vorm of structuur.

1.7 ‘Brand’
Zie artikel 31 van ‘Aanvullende omschrijvingen en 
regelingen’.

1.8 Molest
Zie artikel 32 van ‘Aanvullende omschrijvingen en 
regelingen’.

1.9 ‘Terrorismerisico’
Terrorisme, kwaadwillige besmetting en preventieve 
maatregelen als omschreven in artikel 34 van 
‘Aanvullende omschrijvingen en regelingen’.
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4 Schadevaststelling

a. De schadevaststelling zal geschieden:
• in onderling overleg tussen de verzekeraar en 

verzekerde, of
• bij onderling goedvinden door één deskundige.

b. Indien de verzekeraar en verzekerde geen overeen-
stemming bereiken met betrekking tot de benoeming 
van één deskundige, benoemen de verzekeraar en 
verzekerde elk een deskundige. Beide deskundigen 
dienen voor de aanvang van hun werkzaamheden een 
derde deskundige te benoemen, die in geval van 
gebrek aan overeenstemming over de oorzaak of 
omvang van de schade, binnen de grenzen van de 
beide rapportages, het schadebedrag heeft vast te 
stellen.

c. Indien enige benoeming door nalatigheid of door het 
ontbreken aan overeenstemming niet tot stand komt, 
zal die benoeming op verzoek van de meest gerede 
partij door de Voorzitter van de Kamer van Koophan-
del en Fabrieken te Amsterdam gedaan worden en 
voor beide partijen bindend zijn. De partij van wie het 
verzoek uitgaat zal de wederpartij daarvan onverwijld 
per aangetekende brief kennis geven.

d. Honoraria en kosten van de deskundige(n) komen 
voor rekening van de verzekeraar. Het honorarium en 
de kosten van de door de verzekerde benoemde 
deskundige worden slechts vergoed voorzover deze 
het honorarium en de kosten van de door de verzeke-
raar benoemde deskundige niet te boven gaan.

e. Medewerking aan het voorafgaande houdt geen 
erkenning in van aansprakelijkheid door de verzeke-
raar. Een vaststellingsovereenkomst, in de zin van  
artikel 7:900 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, kan 
uitsluitend tot stand komen tussen de verzekerde en 
de verzekeraar.

5 Automatische bijverzekering
Na een schade blijft de verzekering voor het volle bedrag 
van kracht, zonder dat over de uitgekeerde schade-
vergoeding een aanvullende premie verschuldigd zal zijn. 
Een en ander geldt niet in geval van een totaal verlies. Bij 
totaal verlies wordt geacht het verzekerde belang niet 
meer aanwezig te zijn, waarmee de verzekering eindigt.

6 Andere verzekeringen
a. Wanneer blijkt dat ten tijde van het voorval het bij 

deze polis verzekerde belang tevens door een of meer 
andere, hier of elders gesloten, verzekering(en) is 
gedekt, en het gezamenlijke belang van alle verzeke-

ringen de waarde van bedoeld belang overtreft, wordt 
het bij deze polis verzekerde bedrag voor dat belang 
geacht te zijn verminderd naar evenredigheid van het 
gezamenlijke bedrag der verzekeringen en de waarde 
van het verzekerde belang, zonder dat vermindering 
of restitutie van premie plaatsvindt.

b. Het in artikel 6.a bepaalde zal niet gelden indien de 
bedoelde andere verzekering(en) in het geheel geen 
dekking bied(en).

7 Premiebetaling
a. Verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de 

assurantiebelasting vooruit te betalen, doch uiterlijk 
op de 30e dag nadat zij verschuldigd zijn.

b. Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet 
tijdig heeft betaald of weigert te betalen, wordt geen 
dekking verleend ten aanzien van daarna plaats- 
vindende voorvallen. Een ingebrekestelling door 
verzekeraar is daarvoor niet vereist. Verzekering- 
nemer blijft onverminderd verplicht het verschuldigde 
alsnog te betalen. De dekking wordt weer van kracht 
de dag na die waarop het verschuldigde is ontvangen 
door verzekeraar of de tussenpersoon.

c. Verzekeraar zal bij beëindiging van de verzekering de 
onverdiende premie naar billijkheid aan verzekering-
nemer restitueren, behalve bij opzet om de verzeke-
raar te misleiden of bij een totaal verlies van het 
verzekerde object.

8 Aanpassing van premie en/of voorwaarden
a. De verzekeraar heeft het recht de premie en/of de 

voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort 
als deze verzekering te herzien en deze verzekering 
tussentijds aan de nieuwe premie en/of de voorwaar-
den aan te passen op een door de verzekeraar nader 
te bepalen datum.

b. De verzekeringnemer wordt van de wijziging tijdig  
in kennis gesteld. Indien de voorwaarden van de 
overeenkomst ten nadele van de verzekeringnemer of 
de tot uitkering gerechtigde wijzigen, is verzekering-
nemer gerechtigd de overeenkomst op te zeggen 
tegen de dag waarop de wijziging ingaat.

c. Het voorgaande lid is niet van toepassing bij een 
wijziging van premie en/of voorwaarden die voort-
vloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen.

9 Duur en einde van de verzekering
a. De verzekering wordt na afloop van de in de polis 

bepaalde termijn telkens stilzwijgend op dezelfde 
voorwaarden en voor gelijke duur verlengd, tenzij één 
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12 Verbod van cessie
Verzekerde is niet bevoegd de hem uit deze verzekering 
toekomende rechten, op straffe van verval daarvan, 
zonder schriftelijke toestemming van de verzekeraar te 
cederen of te verpanden.

13 Geschillen
Alle geschillen die uit deze verzekeringsovereenkomst 
mochten voortvloeien worden, behoudens de wettelijke 
regels terzake van hogere voorzieningen, onder-
worpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in 
Amsterdam. Op deze verzekering is Nederlands recht 
van toepassing.

Bijzondere bepalingen

A Materiële schadedekking

14 Begripsomschrijvingen
In deze dekking wordt verstaan onder:

14.1 Verzekerde objecten
Alle objecten behorende tot de in de polis of het (de) 
aanhangsel(s) genoemde groep(en), die aanwezig zijn 
op het (de) vermelde risicoadres(sen).
Niet tot de verzekerde objecten behoren objecten 
waarbij verzekerde geen eigendomsbelang of ander 
belang uit een zakelijk recht heeft.

14.2 Computerapparatuur
Informatieverwerkende systemen die geprogram- meerd 
kunnen worden teneinde informatie te manipuleren.

14.3 Randapparatuur
Apparatuur die het uitvoeren van bepaalde functies 
mogelijk maakt en voor het gebruik van deze functies 
onvermijdelijk op computerapparatuur aangesloten 
dient te worden.

14.4 Standaard toepassingsprogrammatuur
Direct op computerapparatuur te installeren applicatie, 
verkregen onder licentie.

14.5 Besturingsprogrammatuur
Een programma dat bedoeld is tezamen met hardware 
een goed werkend geheel te vormen.

14.6 Software
De besturings- en toepassingsprogrammatuur.

der partijen, uiterlijk 2 maanden voor het einde van de 
verzekeringstermijn, de verzekering schriftelijk aan de 
wederpartij heeft opgezegd.

b. Na een schade heeft de verzekeraar het recht de 
premie en/of de voorwaarden voor de verzekering te 
herzien en deze verzekering tussentijds aan de 
nieuwe premie en/of de voorwaarden aan te passen 
op een door de verzekeraar nader te bepalen datum.

 De verzekeringnemer wordt van de wijziging tijdig in 
kennis gesteld. Indien de voorwaarden van de 
overeenkomst ten nadele van de verzekeringnemer of 
de tot uitkering gerechtigde wijzigen, is verzekering-
nemer gerechtigd de overeenkomst op te zeggen 
tegen de dag waarop de wijziging ingaat.

10 Verlies van aanspraak op schadevergoeding
Verzekerde verliest aanspraak op schadevergoeding 
indien:
a. opzettelijk het bedrag van de geleden schade wordt 

vergroot en/of ten bewijze van de geleden schade 
opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt;

b. enige verplichting, uit hoofde van deze verzekering 
opgelegd, geheel of gedeeltelijk wordt overtreden of 
niet wordt nageleefd en daardoor de verzekeraar in 
een redelijk belang is geschaad;

c. enige verplichting uit artikel 3.a of 3.b geheel of 
gedeeltelijk wordt overtreden of niet wordt nageleefd, 
met het opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de 
misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

11 Verjaring
a. Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het 

doen van een uitkering verjaart door verloop van drie 
jaren na de aanvang van de dag, volgende op die 
waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeis-
baarheid daarvan bekend is geworden.

b. De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke 
mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt 
gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn begint te 
lopen met de aanvang van de dag, volgende op  die 
waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, 
hetzij bij aangetekende brief en onder vermelding  
van het voormelde gevolg, ondubbelzinnig heeft 
medegedeeld de aanspraak af te wijzen.

c. In geval van afwijzing verjaart de rechtsvordering 
door verloop van zes maanden.
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14.15 Storing
Een acute onderbreking of hapering van de werking 
van het verzekerde object zonder dat er eenduidig een 
beschadiging is vast te stellen.

14.16 Braak
Het met geweld verbreken van een afsluiting.

14.17 Buitenbraak
Braak aan de buitenzijde van een slotvast gesloten 
gebouw. Van een slotvast gesloten gebouw is sprake als 
alle gevel- en dakopeningen gesloten en geborgd zijn.

15 Groepsindeling
De objecten worden in de volgende groepen ingedeeld:

GROEP 1 Gebouwenapparatuur 
Alle aanwezige:
• elektronische beveiligingsapparatuur en blus- 

installaties
• airconditioning en luchtbehandelingapparatuur
• verwarmingsinstallaties
• groepenkasten en verdeelinrichtingen
• liftinstallaties en roltrappen
• apparatuur voor tijdregistratie en toegangscontrole 

binnen en buiten het gebouw
• omroepinstallaties
• elektrische (rol)deuren en -hekken en tourniquets.

GROEP 2 Kantoorelektronica 
Alle vast opgestelde:
• telefooncentrales en -toestellen
• fax-, kopieer- en frankeermachines
• audiovisuele apparatuur

Tot deze groep behoort niet:
• computerapparatuur en daarop aan te sluiten rand- 

apparatuur, voor zover bestemd voor uitsluitend 
administratieve wekzaamheden

• databekabeling en patchkasten

GROEP 3 Winkelapparatuur
Alle aanwezige:
• betaalsystemen en kassaregisters
• product herkenningssystemen
• weegautomaten, productsnijmachines
• koel-/vriesmeubels, -vitrines en -eilanden en  

koel-/vriescellen
• verpakking- en sealmachines
• flesseninnameapparatuur

14.7 Nieuwwaarde
Het op de dag van de schade benodigde bedrag voor 
het verkrijgen van nieuwe objecten van dezelfde soort 
en kwaliteit, vermeerderd met de kosten van transport, 
bedrijfsklaar opstellen, eventuele rechten en belastingen.

14.8 Verzekerd bedrag
De nieuwwaarde van de tot de verzekerde groep(en) 
behorende objecten.

14.9 Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een redelijk bedrag 
wegens waardevermindering door veroudering en 
slijtage.

14.10 Totaal verlies
Van totaal verlies is sprake indien reparatie niet 
mogelijk is of de reparatiekosten de dagwaarde van het 
verzekerde object onmiddellijk voor het voorval te boven 
gaan.

14.11 Onderhoudscontract
Een contract dat voorziet in de naleving van de voor- 
schriften van de fabrikant om het goed functioneren 
van het object in stand te houden. Het contract dient 
minimaal te voorzien in het jaarlijks controleren, 
reinigen en afstellen van het verzekerde object. Alle 
aanbevelingen uit het onderhoud, bijvoorbeeld het 
vervangen van versleten onderdelen, dienen direct te 
worden uitgevoerd.

14.12 Opruimingskosten
De kosten voor demontage, wegruimen en afvoeren 
van het (de) verzekerde object(en), die niet reeds in 
de normale herstelkosten zijn begrepen en die het 
noodzakelijke gevolg zijn van een gedekte schade.

14.13 Overstroming
Het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, oevers, 
sluizen en andere waterkeringen, onverschillig of de 
overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door 
deze verzekering gedekte gebeurtenis.

14.14 Gebrek
Een minderwaardige eigenschap van een object, of enig 
deel daarvan, die een technisch soortgelijk object niet 
behoort te hebben.
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17.2 Aanvullend verzekerd is
Boven het verzekerde bedrag is/zijn gedekt:
a. De risico’s van transport en verblijf bij reparatie 
 Indien de reparatie plaatsvindt binnen de Benelux en 

Duitsland zijn, in geval van een gedekte schade, de 
risico’s van transport en verblijf verzekerd tot maxi-
maal 25.000 euro per gebeurtenis, een en ander met 
uitsluiting van het bewerkingsrisico.

b. De bereddings- en opruimingskosten
 Het verzekerde bedrag voor de bereddings- en 

opruimingskosten bedraagt voor elk afzonderlijk 50% 
van het verzekerde bedrag per groep per risicoadres.

c. Schade aan overige zaken door brand
 Tot een bedrag van 25.000 euro is schade door brand 

aan roerende zaken, die niet verzekerbaar zijn onder 
de in artikel 15 genoemde groepen, gedekt voorzover 
de dekkingscomponent ‘brand’ (artikel 17.1.a.1) is 
verzekerd. Verzekerde dient hierbij als eigenaar of 
huurder een belang te hebben. Geen vergoeding 
wordt verleend indien deze schade onder enige 
andere verzekering is gedekt of gedekt zou zijn 
geweest indien deze verzekering niet zou hebben 
bestaan.

17.3 Niet verzekerd is
Deze dekking vergoedt geen:
a. een beschadiging van software die niet het directe 

gevolg is van een beschadiging van de hardware;
b. corrosie, erosie, slijtage en elke andere geleidelijke 

achteruitgang opgetreden als natuurlijk gevolg van de 
normale werking en het normale gebruik van het 
verzekerde object. Deze uitsluiting geldt voor dat 
onderdeel van het verzekerde object dat rechtstreeks 
door één van de hiervoor genoemde invloeden is 
getroffen, en is niet van toepassing op de beschadi-
ging die daarvan het gevolg is;

c. schade ten gevolge van voortdurend overbelasten 
van of experimenteren met het verzekerde object, 
voorzover dat object daarvoor niet gebouwd is;

d. schade aan beweegbare (afdek)kappen, bekleding 
van walsen, verwisselbare gereedschappen en 
werktuigen, zoals slijpschijven, boren, messen, frezen 
en zeven, tenzij deze schade het gevolg is van een 
gedekte schade aan het verzekerde object;

e. schade aan of verlies van vloeistoffen, gassen, 
chemicaliën, katalysatoren, filter- en contactmassa’s, 
koelmedia en verbruiksartikelen;

f. schade aan of verlies van fundamenten, bemetseling, 
slangen, riemen, (transport)banden, lampen, lenzen, 
objectieven en audio- en videokoppen;

GROEP 4 Ambacht gerelateerde apparatuur
Specifieke apparatuur voor de uitoefening van het am- 
bacht (niet behorend tot de vorige groepen), inclusief 
computerapparatuur met de daarbijbehorende stan-
daard toepassings- en besturingsprogrammatuur, voor 
zover niet bestemd voor uitsluitend administratieve 
werkzaamheden

GROEP 5 Overige apparatuur
De in de polis, aanhangsel(s) of objectenlijst omschreven 
apparatuur (niet behorend tot de vorige groepen).

16 Draagwijdte dekking
Een verzekerd object valt onder de werking van deze 
dekking indien het bedrijfsklaar:
a. binnen de in de polis genoemde gebouwen of  

terreinen is opgesteld:
• en wordt gebruikt overeenkomstig het doel 

waarvoor het is bestemd,
• dan wel wordt gereinigd, geïnspecteerd, gerepa-

reerd, gerevideerd, verplaatst, alsook tijdens het 
hiermee verband houdende demonteren en 
monteren.

b. binnen het in de polis genoemde dekkingsgebied 
wordt getransporteerd dan wel verblijft.

17 Omvang van de dekking

17.1 Verzekerd is
Voorzover op het polisblad is vermeld, is gedekt:
a. een plotselinge en onvoorziene beschadiging ten 

gevolge van:
• ‘brand’;
• overige van buiten komende onheilen;
• een gebrek of de aard van het object.

b. een storing, waarbij het bedrijfsproces uitsluitend 
hersteld kan worden door vervanging van een of 
meerdere disfunctionerende onderdelen.  
Deze dekking bestaat uitsluitend indien een onder-
houdscontract van toepassing is.

c. verlies van het verzekerde object door
• diefstal nadat toegang tot het gebouw is verkregen 

door buitenbraak.
• diefstal na braak uit een kofferruimte van een 

vervoermiddel waarvan de inhoud van buitenaf  
niet zichtbaar is. Indien een verzekerd object  
buiten de feitelijke werkuren in een vervoermiddel 
achterblijft, dient dat vervoermiddel gestald te zijn 
in een afgesloten en voor onbevoegden niet 
toegankelijke ruimte.
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 De vergoeding bedraagt maximaal hetgeen in geval 
van een totaal verlies, als vermeld in artikel 18.c, moet 
worden betaald;

b. niet tot de reparatiekosten behoren de kosten:
• van een voorlopige reparatie;
• van een verandering, een verbetering of van een 

onderzoek die met de opheffing van de beschadi- 
ging geen verband houden;

c. in geval van diefstal of bij een totaal verlies van 
objecten die niet ouder zijn dan drie jaar wordt de 
nieuwwaarde vergoed. Voor objecten die ouder zijn 
dan drie jaar wordt de dagwaarde vergoed. De 
dagwaarde zal nooit minder bedragen dan 20% van 
de nieuwwaarde;

d. de kostentoeslagen voor overwerk en/of expres- 
zendingen, alsmede de overige kosten ter bespoedi-
ging van de herstelling worden vergoed tot 50% van 
het schadebedrag zoals vastgesteld volgens artikel 
18.a/b of 18.c;

e. op de vergoeding als bedoeld in artikel 18.a/b, 18.c en 
18.d komen de waarde van eventuele restanten en het 
in de polis vermelde eigen risico in mindering;

f. de kosten voor het vaststellen van de schade worden 
niet vergoed, met uitzondering van de in artikel 4 
genoemde honoraria en kosten van de deskundige(n);

g. uiterlijk zes weken na ontvangst van alle benodigde 
gegevens zal de verzekeraar de schade vergoeden.

19 Categorie wijziging/overdekking
Indien in verband met nieuwe aanschaffingen binnen 
een verzekeringsjaar de verzekerde categorie onvol-
doende is, wordt er dekking verleend tot het maximum 
van de naast hogere categorie.
Vanaf de hoogste categorie bedraagt de overdekking
50.000 euro.
Drie maanden voor de premievervaldatum wordt een 
onderhoudsformulier toegezonden dat uitsluitend 
geretourneerd dient te worden bij een onjuiste 
categorie/onjuist verzekerd bedrag. Het formulier dient 
uiterlijk een maand voor de premievervaldatum in het 
bezit van de verzekeraar te zijn en is bepalend voor het 
nieuwe verzekeringsjaar. Indien het formulier niet tijdig, 
conform de verplichting bij een onvoldoende verzekerde 
categorie, wordt ingezonden, vervalt de overdekking 
totdat opgave wordt gedaan.

20 Onderverzekering
Indien ten tijde van het ontdekken van de schade:
• op het risicoadres, blijkt dat rekening houdend met de 

overdekking in artikel 19, het verzekerde bedrag van 

g. (smelt)zekeringen, breekpennen, breekassen en 
dergelijke beveiligingen;

h. schade bestaande uit esthetische beschadigingen 
waardoor de goede technische werking van het 
object niet wordt beïnvloed;

i. waardevermindering;
j. schade veroorzaakt door overstroming, grondver- 

zakking, aardbeving, aardverschuiving, vulkanische 
uitbarsting en natuurrampen;

k. schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortge-
vloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe  
deze zijn ontstaan.

 Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot schade 
veroorzaakt door radioactieve nucleïden, die zich 
buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt 
worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor 
industriële, commerciële, landbouwkundige, medi-
sche, wetenschappelijke, onderwijskundige, of 
(niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een 
door enige overheid afgegeven vergunning (voorzover 
vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, 
opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. 
Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan: een kerninstal-
latie in de zin van de Wet aansprakelijkheid kern- 
ongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een 
kerninstallatie aan boord van een schip.

 Voorzover krachtens enige wet of enig verdrag een 
derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt 
de vorige alinea geen toepassing;

l. schade die veroorzaakt wordt door of verband houdt 
met molest.

18 Schadevergoeding
Deze schadevergoedingsregeling is niet van toepassing 
op ‘het terrorismerisico’ (zie hiervoor: bijzondere regeling 
voor ‘het terrorismerisico’, artikel 34 van ‘Aanvullende 
omschrijvingen en regelingen’).

De verzekeraar vergoedt per gebeurtenis een schade op 
de volgende basis:
a. in geval van een herstelbare schade worden de 

reparatiekosten vergoed die gemaakt dienen te 
worden om de beschadiging op te heffen.

 In afwijking hiervan zal in geval van een schade door 
eigen gebrek van een object ouder dan vijf jaar, bij 
schade aan röntgen-, laser- en scanbuizen en bij een 
storing een lineaire aftrek op de materiaalkosten 
worden toegepast, gebaseerd op de verstreken 
levensduur ten opzichte van de verwachte levensduur 
van het beschadigde (deel van het) object.
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21.9 Dataschade
Verminking of verlies van data die is vastgelegd op 
informatiedragers.

21.10 Premier risque bedrag
Het bedrag dat in geval van schade maximaal wordt 
vergoed ongeacht de werkelijke waarde van het 
verzekerde belang.

21.11 Verzekerd bedrag
Het premier risque bedrag dat gebruikt kan worden om 
reconstructiewerkzaamheden uit te voeren.

22 Aanvullende verplichtingen van verzekerde
a. De verzekerde dient ten minste eenmaal per week 

een volledige back-up te maken van alle data en deze 
op juistheid te controleren. De back-up procedure 
dient in een meer-generatie-systeem te worden 
uitgevoerd.

b. De back-up dient te worden opgeborgen in een 
datasafe of in een steen/hard pand, anders dan het 
pand waar de gevaarsobjecten zijn opgesteld.

23 Omvang van de dekking

23.1 Verzekerd is
Deze dekking dekt de kosten om dataschade op te 
heffen. Deze schade dient rechtstreeks voort te vloeien 
uit een gedekte schade aan een gevaarsobject door 
uitsluitend de dekkingscomponenten:
• een plotselinge en onvoorziene beschadiging volgens 

artikel 17.1.a van rubriek A;
• verlies volgens artikel 17.1.c van rubriek A.

Deze kosten, die voor de voortzetting van het bedrijf 
noodzakelijk worden geacht, dienen te zijn gemaakt in 
overleg met de verzekeraar.

23.2 Niet verzekerd is
Deze dekkingvergoedt geen:
a. data die op het moment van ontstaan van de schade 

in bewerking zijn door toepassings- of besturings- 
programmatuur;

b. data die niet rechtstreeks uit vastgelegde gegevens 
gereconstrueerd kunnen worden;

c. derving van inkomsten.

24 Schadevergoeding
Deze schadevergoedingsregeling is niet van toepassing 
op ‘het terrorismerisico’ (zie hiervoor: bijzondere regeling 

de groep waartoe het beschadigde object behoort, 
lager is dan de nieuwwaarde van alle tot de verzeker-
de groep behorende objecten, zal de vergoeding van 
de schade, als bedoeld in artikel 18.a/b, 18.c en 18.d, 
en de kosten, als bedoeld in artikel 17.2.2 plaatsvinden 
naar evenredigheid.

• buiten het risicoadres, blijkt dat het verzekerde 
bedrag voor transport en verblijf binnen de Benelux 
en Duitsland lager is dan de nieuwwaarde van alle 
objecten die zich buiten het risicoadres kunnen 
bevinden, zal de vergoeding van de schade, als 
bedoeld in artikel 18.a/b, 18.c en 18.d, en de kosten, als 
bedoeld in artikel 17.2.b plaats- vinden naar evenre-
digheid.

B Dataschadedekking

21 Begripsomschrijvingen
In deze dekking wordt verstaan onder:

21.1 Gevaarsobjecten
De verzekerde objecten behorende tot rubriek A.

21.2 Standaard toepassingsprogrammatuur
Direct op computerapparatuur te installeren applicatie, 
verkregen in de legale handel.

21.3 Specifieke toepassingsprogrammatuur
Op computerapparatuur te installeren individueel 
ontwikkelde dan wel aangepaste applicatie waarvan de 
ontwikkeling is afgesloten en waarvan door middel van 
testen is vastgesteld dat deze voldoet.

21.4 Besturingsprogrammatuur
Een programma dat bedoeld is tezamen met hardware 
een goed werkend geheel te vormen.

21.5 Software
De besturings- en toepassingsprogrammatuur.

21.6 Data
Elk gegeven dat met de toepassingsprogrammatuur 
ingevoerd of verwerkt is.

21.7 Informatie
Software en data.

21.8 Informatiedrager
Medium waarop door computerapparatuur informatie 
kan worden vastgelegd, gemuteerd of verwerkt.
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onderbreking van het bedrijfsproces en eindigt op het 
moment waarop de bedrijfsactiviteiten niet meer worden 
beïnvloed en zal nooit langer duren dan het aantal 
weken dat in het polisblad is vermeld.

25.8 Variabele kosten
De kosten die direct afhankelijk zijn van het niveau van 
de bedrijfsactiviteiten en daarmee toe- of afnemen.

25.9 Vaste kosten
De kosten die niet direct afhankelijk zijn van het niveau 
van de bedrijfsactiviteiten.

26 Omvang van de dekking

26.1 Verzekerd is
Deze dekking dekt gedurende de schadevergoedings-
termijn de bedrijfsschade die rechtstreeks voortvloeit 
uit een gedekte schade volgens uitsluitend de onder-
staande schadeoorzaken van rubriek A:
• brand;
• overige van buiten komende onheilen;
• een gebrek of de aard van het object;
• verlies door diefstal na buitenbraak aan het pand.

Bedrijfsschade die voortvloeit uit schade aan zaken die 
niet onder groepen 1 t/m 5 van rubriek A zijn verzekerd, 
is hierin niet begrepen.

26.2 Aanvullend verzekerd is
In geval van een gedekte bedrijfsschade zijn tot het 
bedrag van de vermindering van de bedrijfsschade de 
extra kosten gedekt.

De extra kosten die in overeenstemming met verzeke-
raar zijn gemaakt, worden zonodig boven het verzekerd 
bedrag vergoed, ook indien hiermee de beoogde ver-
mindering van de bedrijfsschade niet wordt bereikt.

26.3 Niet verzekerd is
Deze dekking vergoedt geen:
a. verlies direct of indirect veroorzaakt door bescha-

digdheid (waaronder begrepen bederf, achteruitgang 
in kwaliteit en waarde) van goederen of materiaal, 
waaronder grondstoffen, halffabrikaten en gereed 
product, hetzij opgeslagen, hetzij in behandeling;

b. boete of schadevergoeding aan derden, contractueel 
of uit anderen hoofde verschuldigd;

c. afschrijving op dubieuze debiteuren of op het getrof-
fen gevaarsobject;

d. herstelkosten van het getroffen gevaarsobject;

voor ‘het terrorismerisico’, artikel 34 van ‘Aanvullende 
omschrijvingen en regelingen’).

De verzekeraar vergoedt per gebeurtenis een schade  
op de volgende basis:
a. Per gebeurtenis wordt, over een termijn van maximaal 

dertien achtereenvolgende weken na het ontdekken 
van de volgens rubriek A gedekte schade, ten hoogste 
uitgekeerd het verzekerde premier risque bedrag;

b. Op de vergoeding als bedoeld in sub 1 wordt het in de 
polis vermelde eigen risico in mindering gebracht;

c. De kosten voor het vaststellen van de schade worden 
niet vergoed, met uitzondering van de in artikel 4 
genoemde honoraria en kosten van de deskundige(n);

d. Uiterlijk zes weken na ontvangst van alle benodigde 
gegevens zal de verzekeraar de schade vergoeden.

C Bedrijfsschadedekking

25 Begripsomschrijvingen
In deze dekking wordt verstaan onder:

25.1 Bedrijfsschade
De vermindering van de brutowinst.

25.2 Brutowinst
De vaste kosten vermeerderd met de nettowinst 
respectievelijk verminderd met het nettoverlies. Dit 
is gelijk aan de opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten 
verminderd met de variabele kosten.

25.3 Extra kosten
De kosten die worden gemaakt om bedrijfsschade te 
voorkomen dan wel te beperken.

25.4 Gevaarsobjecten
De verzekerde objecten van rubriek A.

25.5 Verzekerd bedrag
De brutowinst over de komende 52 weken, die naar 
verwachting met de verzekerde objecten wordt 
gerealiseerd.

25.6 Referentieperiode
De met de schadevergoedingstermijn vergelijkbare 
periode gelegen in de 52 weken die onmiddellijk voor-
afgaan aan de onderbreking van het bedrijfsproces.

25.7 Schadevergoedingstermijn
De aaneengesloten periode waarover schadevergoeding 
plaatsvindt. De periode vangt aan onmiddellijk na de 
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e. bedrijfsschade die ook zou zijn ontstaan als de 
beschadiging of het verlies van een gevaarsobject niet 
zou hebben plaatsgevonden.

27 Schadevergoeding
Deze schadevergoedingsregeling is niet van toepassing 
op ‘het terrorismerisico’ (zie hiervoor: bijzondere regeling 
voor ‘het terrorismerisico’, artikel 34 van ‘Aanvullende 
omschrijvingen en regelingen’).
De verzekeraar vergoedt per gebeurtenis de geleden 
bedrijfsschade op de volgende basis:
a. Volgens de regeling waarbij de geleden bedrijfs- scha-

de gelijk is aan het verschil van de brutowinst 
gedurende de referentieperiode en de gerealiseerde 
brutowinst gedurende de schadevergoedingstermijn. 
Met de bijzondere omstandigheden, als genoemd in 
artikel 30, zal rekening worden gehouden.

BS =  BWr - BWs

BS Bedrijfsschade
BWr Brutowinst gedurende de referentieperiode
BWs Brutowinst gedurende de  
 schadevergoedingstermijn

b. In afwijking hiervan kan voor Groep 4 tot maximaal 
categorie vijf in geval van schade door de dekkings-
componenten ‘overige van buiten komende onheilen’ 
of ‘een gebrek of de aard van het object’, naar keuze 
van verzekerde de bedrijfsschade ook vastgesteld 
worden volgens de formule waarbij de geleden 
bedrijfsschade rechtevenredig is met de waarde van 
het beschadigde object en de reparatietermijn. 
Uitgangspunt hierbij is dat de waarde van het object 
bepalend is voor de bedrijfsschade die geleden wordt.

 Wm RT
BS =               x        x BW
 Wg 2 x AD

BS Bedrijfsschade
Wm Nieuwwaarde beschadigde machine 
Wg Gemiddelde waarde van de verzekerde
 groep, zie voor bedrijfsschadeberekening in  
 ‘Nadere informatie’ (artikel 33)
BW Brutowinst
AD Het aantal dagen per jaar waarop de  
 bedrijfsactiviteiten plaatsvinden
RT Reparatietermijn in halve dagen, afgerond  
 naar boven

c. Indien het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf van 
verzekerde na het optreden van een schade voorgoed 
wordt gestaakt of geliquideerd, wordt geacht het 
verzekerde belang niet meer aanwezig te zijn. In dat 
geval blijven de eventueel met betrekking tot deze 
schade ontstane aanspraken van verzekerde onder 
deze polis onverminderd van kracht, met dien verstan-
de dat de schadevergoedingstermijn beperkt zal zijn 
tot tien achtereenvolgende weken. Deze verzekering 
vervalt zonder dat enige restitutie van reeds betaalde 
of kwijtschelding van nog niet betaalde premie zal 
plaatsvinden.

d. Op de vergoeding als bedoeld in artikel 27.a/b wordt 
het in de polis vermelde eigen risico in mindering 
gebracht.

e. De kosten voor het vaststellen van de schade worden 
niet vergoed, met uitzondering van de in artikel 4 
genoemde honoraria en kosten van de deskundige(n).

f. Uiterlijk 6 weken na ontvangst van alle benodigde 
gegevens zal verzekeraar de schade vergoeden.

28 Overdekking en onderverzekering
a. De brutowinst is gedurende het lopende verzeke- 

ringsjaar verzekerd tot maximaal 130% van het 
verzekerde bedrag.

b. Indien ten tijde van de onderbreking van het bedrijfs-
proces de verzekerde brutowinst lager blijkt te zijn 
dan de brutowinst over 52 weken voorafgaand aan de 
onderbreking, zal vergoeding van de bedrijfsschade, 
als bedoeld in artikel 27, en de vergoeding van de 
extra kosten, als bedoeld in artikel 26.b, plaatsvinden 
naar evenredigheid. Een en ander met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 30.

29 Aanpassing verzekerd bedrag
Drie maanden voor de premievervaldatum wordt een 
onderhoudsformulier toegezonden dat uitsluitend 
geretourneerd dient te worden bij een onjuiste 
categorie/onjuist verzekerd bedrag. Het formulier dient 
uiterlijk een maand voor de premievervaldatum in het 
bezit van de verzekeraar te zijn en is bepalend voor het 
nieuwe verzekeringsjaar. Indien het formulier niet tijdig, 
conform de verplichting bij een onvoldoende verzekerde 
categorie of verzekerd bedrag, wordt ingezonden, 
vervalt de overdekking totdat opgave wordt gedaan.

30 Bijzondere omstandigheden
Met bijzondere omstandigheden die de brutowinst 
(zouden) hebben beïnvloed over de referentieperiode 
en/of over de schadevergoedingstermijn, indien de 
schade niet had plaatsgevonden, zal rekening worden 
gehouden.
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32 Molest
• Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere 

daarmee vergelijkbare partijen elkaar, of de een de 
ander, met militaire machtsmiddelen bestrijden. Het 
gewapend optreden van militaire eenheden onder de 
verantwoordelijkheid van internationale organisaties 
zoals de Verenigde Naties, de Noord Atlantische 
Verdrags Organisatie of de West-Europese Unie wordt 
ook hieronder verstaan;

• Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde 
gewapende strijd tussen inwoners van dezelfde staat 
waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die 
staat is betrokken;

• Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen 
een staat dat is gericht tegen het openbaar gezag;

• Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde 
gewelddadige handelingen die zich op verschillende 
plaatsen binnen een staat voordoen;

• Oproer: een min of meer georganiseerde, plaatselijke 
gewelddadige beweging die is gericht tegen het 
openbaar gezag;

• Muiterij: een min of meer georganiseerde geweld- 
dadige beweging van leden van een gewapende 
macht die is gericht tegen het gezag waaronder zij 
zijn gesteld.

33 Tabel bedrijfsschadeberekening

Categorie Gemiddelde waarde

I 50.000
II 125.000
III 250.000

34 Bijzondere regeling voor ‘het terrorismerisico’

a. Begripsomschrijvingen
 In dit clausuleblad en de daarop berustende be- 

palingen wordt – voor zover niet anders blijkt –  
verstaan onder:

 Terrorisme:
 Gewelddadige handelingen en/of gedragingen –  

begaan buiten het kader van een van de zes in  
artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht 
genoemde vormen van molest – in de vorm van een 
aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met 
elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waar-
van letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan 
niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan 

Specifieke informatie

Aanvullende omschrijvingen en 
regelingen

31 ‘Brand’
a. Brand
 Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen 

gepaard gaand vuur buiten een haard dat in staat is 
zich uit eigen kracht voort te planten. Derhalve is 
onder andere geen brand:
• zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
• doorbranden van elektrische apparaten en 

motoren;
• oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens 

en ketels.
b. Blikseminslag
 Onder blikseminslag wordt verstaan een ontlading 

van atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, 
waardoor ter plaatse van de blikseminslag aantoon-
bare schade is ontstaan aan het aardoppervlak en/of 
zich daarop bevindende zaken.

c. Lucht- of ruimtevaartuigen of meteorieten 
 Het getroffen worden door een meteoriet, een 

vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of 
ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, 
daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit 
gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander 
voorwerp.

d. Ontploffing
 Een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van 

gassen of dampen, met inachtneming van het hierna 
bepaalde:
• Binnen een vat
 Binnen een – al dan niet gesloten – vat dient een 

opening in de wand van het vat te zijn ontstaan 
door de druk van de zich daarin bevindende gassen 
of dampen en door die opening dient de druk 
binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk 
te zijn geworden. Hoe de gassen of dampen zijn 
ontstaan respectievelijk of die al dan niet voor de 
ontploffing aanwezig waren, is niet relevant.

• Buiten een vat
 Buiten een vat moet die krachtsuiting het onmid-

dellijke gevolg zijn van een scheikundige reactie.

 Onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.
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• Overeenkomsten van levensverzekering voor zover 
gesloten met een verzekeringnemer met gewone 
verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekering-
nemer een rechtspersoon is, met de in Nederland 
gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop 
de verzekering betrekking heeft.

• Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering 
voor zover gesloten met een verzekeringnemer met 
een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien 
verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in 
Nederland gevestigde vestiging van de rechts- 
persoon waarop de verzekering betrekking heeft.

 In Nederland toegelaten verzekeraars:
 Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die 

op grond van de Wet op het financieel toezicht be- 
voegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit 
te oefenen.

b. Begrenzing van de dekking voor ‘het terrorismerisico’
• Indien en voor zover, met inachtneming van de in 

artikel 32.3.1 gegeven omschrijvingen, en binnen  
de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, 
dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurte-
nis die (direct of indirect) verband houdt met:
• terrorisme, kwaadwillige besmetting of  

preventieve maatregelen,
• handelingen of gedragingen ter voorbereiding 

van terrorisme, kwaadwillige besmetting of 
preventieve maatregelen,

 hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terroris-
merisico’, geldt dat de uitkeringsplicht van de 
verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende 
aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is 
beperkt tot het bedrag van de uitkering die de 
verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt 
onder de herverzekering voor het terrorismerisico 
bij de NHT, in het geval van een verzekering met 
vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag 
van de uit hoofde van de betrokken verzekering 
reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij 
levensverzekeringen wordt het bedrag van de 
gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de 
krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te 
houden premiereserve ten aanzien van de betrok-
ken verzekering.

• De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de 
hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal  
1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd 
bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast  
en geldt voor alle bij de NHT aangesloten  

zaken ontstaat dan wel anderszins economische 
belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is 
dat deze aanslag of reeks – al dan niet in enig 
organisatorisch verband – is beraamd en/of uitge-
voerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of 
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

 Kwaadwillige besmetting:
 Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 

3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde 
vormen van molest – (doen) verspreiden van ziekte- 
kiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe 
fysische, biologische, radio-actieve of chemische 
inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, 
al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen 
of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan 
zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins 
economische belangen kunnen aantasten, waarbij 
aannemelijk is dat het (doen) verspreiden – al dan niet 
in enig organisa- torisch verband – is beraamd en/of 
uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke 
en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwe-
zenlijken.

 Preventieve maatregelen:
 Van overheidswege en/of door verzekerden en/of der-

den getroffen maatregelen om het onmiddellijk 
dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige 
besmetting af te wenden of – indien dit gevaar  
zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te 
beperken.

 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. (NHT):

 Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte 
herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkerings- 
verplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereen-
komsten, die voor in Nederland toegelaten verzeke-
raars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de 
verwezenlijking van de in dit artikel omschreven 
risico’s, in herverzekering kunnen worden onder- 
gebracht.

 Verzekeringsovereenkomsten:
• Overeenkomsten van schadeverzekering voor 

zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 
onder ‘staat waar het risico is gelegen’ van de Wet 
op het financieel toezicht betrekking hebben op in 
Nederland gelegen risico’s.
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• De NHT is, met in achtneming van het gestelde in 
bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, 
bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in 
verband waarmee aanspraak op uitkering wordt 
gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van 
het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een 
daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde 
bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend 
jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden 
en tot uitkering gerechtigden.

• Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft 
medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van 
voorschot, terzake van een vordering tot uitkering 
aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde 
of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 34.c.1 
bedoelde uitkering terzake tegenover de verzeker-
aar aanspraak maken.

• De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge 
bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht 
voor aanspraken op schadevergoeding en/of 
uitkering die worden gemeld binnen twee jaar 
nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of 
omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een 
verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin 
van dit Clausuleblad wordt beschouwd.

verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpass-
ing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk 
verschijnende dagbladen.

• In afwijking van het in de voorgaande leden van dit 
artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die 
betrekking hebben op:
• schade aan onroerende zaken en/of de inhoud 

daarvan;
• gevolgschade van schade aan onroerende zaken 

en/of de inhoud daarvan;
 dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie 

per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze 
overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle 
deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 
32.c.1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven 
polissen.

 Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder 
verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres 
aanwezige door verzekeringnemer verzekerde 
objecten, alsmede alle buiten het risicoadres 
gelegen door verzekeringnemer verzekerde 
objecten waarvan het gebruik en/of de bestem-
ming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op 
het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval 
worden aangemerkt alle door verzekeringnemer 
verzekerde objecten die op minder dan 50 meter 
afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er 
tenminste een op het risicoadres is gelegen.

 Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor 
rechtspersonen en vennootschappen die zijn 
verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 
2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groeps-
maatschappijen tezamen worden aangemerkt als 
een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de 
groep behorende groepsmaatschappij(en) de 
polis(sen) is (zijn) afgesloten.

c. Uitkeringsprotocol NHT
• Op de herverzekering van de verzekeraar bij de 

NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling 
claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond 
van de in dit Protocol vastgestelde bepalingen is de 
NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de 
schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te 
stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of 
en in hoeverre zij over voldoende financiële midde- 
len beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als 
herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te 
voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende 
financiële middelen blijkt te beschikken, is zij ge- 
rechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een 
gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen.
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