
Beknopt wijzigingsoverzicht Bedrijfsschade  
Aanvullende voorwaarden Bedrijfsschade Brand 2006 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen uw huidige Aanvullende 
voorwaarden Bedrijfsschade Brand 2006 en de nieuwe Productvoorwaarden Bedrijfsschade 2.0.
De Productvoorwaarden Bedrijfsschade 2.0 kunt u downloaden via goudse.nl > mijn bedrijf > 
bedrijfsschadeverzekering > handige links.
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Kosten eigen expert 3.2 De maatschappij betaalt aan de 
door de verzekerde benoemde 
expert ten hoogste het bedrag dat 
de maatschappij aan de door haar 
benoemde expert(s) vergoedt.

1.2.1 Als uw expert zich niet zich niet 
houdt aan de Gedragscode 
Schade-expertiseorganisaties 
vergoeden wij deze redelijke 
kosten ook mits het inschakelen 
van uw expert redelijk is geweest. 

Back-up procedure Geen regeling opgenomen. 1.2.2 Voor de dekking 
reconstructiekosten komt u 
alleen in aanmerking als u een 
goede back-up procedure heeft. 
Hierbij maakt u reservekopieën 
van alle gegevensbestanden van 
de programma’s die u in gebruik 
heeft. In de Productvoorwaarden 
is nader toegelicht aan welke 
voorwaarden een goede back-up 
procedure  voldoet.

Opzet of roekeloosheid in 
groepsverband

Geen regeling opgenomen. 1.3.2 Eveneens is uitgesloten:
 – bedrijfsschade door 

groepsgedrag wat inhoudt 
dat ook uitgesloten is als 
niet de verzekerde zelf maar 
wel iemand in een groep 
waarvan hij of zij deel uitmaakt 
opzettelijk of roekeloos handelt 
waardoor schade ontstaat; 
en/of

 – bedrijfsschade door opzettelijk 
of roekeloos handelen als de 
verzekerde of iemand in de 
groep waar hij deel van uit 
maakt zoveel alcohol en drugs, 
of andere (bedwelmende) 
stoffen heeft gebruikt dat zij 
hun eigen wil niet meer kunnen 
bepalen.
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Uitsluiting illegale 
activiteiten 

Geregeld in de bijzondere 
voorwaarden op de polis.

1.3.5 Wij vergoeden geen bedrijfsschade 
die is ontstaan:

 – door of in verband met 
illegale activiteiten in uw 
bedrijfsgebouw of op het 
perceel. Het is niet van belang 
of u op de hoogte was van deze 
illegale activiteiten; 

 – gedurende de periode 
waarin illegale activiteiten 
in uw bedrijfsgebouw of op 
het perceel plaatsvinden. 
Het is niet van belang of u 
hiermee bekend was en of de 
bedrijfsschade verband houdt 
met deze illegale activiteiten. 

Uitsluiting diverse 
schadeoorzaken

Geen speciale uitsluiting 
opgenomen.

1.3.11 Wij vergoeden geen bedrijfsschade 
die ontstaat door of voortvloeit uit:

 – slecht of achterstallig 
onderhoud;

 – bouw-, montage-, ontwerp- en 
constructiefouten;

 – gebruik van ondeugdelijke 
materialen; 

 – instorting;
 – in- of verzakking.

Einde van de verzekering 9.1 De verzekering eindigt op de 
30e dag nadat het belang is 
overgegaan of eerder als de nieuwe 
belanghebbende elders een 
verzekering sluit.

3.1.2 De verzekering eindigt zodra: 
 – u het bedrijf door verkoop of 

op andere wijze aan een ander 
heeft overgedragen;

 – u het bedrijf heeft beëindigd;
 – u het bedrijf buiten Nederland 

gaat uitoefenen.
Jaarlijks doorgeven 
Brutowinst

4.2 Er is een increase-decrease 
regeling opgenomen. 
Dit betekent dat als bij schade 
het verzekerd bedrag te laag is er 
een automatische overdekking 
is tot maximaal het zogenaamde 
increase percentage van 30%. 

Jaarlijks moet u opgave doen van 
de brutowinst. Als die winst hoger 
(increase) of lager (decrease) is 
dan het verzekerd bedrag op het 
polisblad worden de premies 
over het afgelopen en lopende 
verzekeringsjaar gecorrigeerd (tot 
maximaal de hiervoor genoemde 
increase en decrease maximum 
percentages) met het procentuele 
verschil tussen verzekerd bedrag 
en de gerealiseerde winst en vindt 
daarvan afrekening met u plaats.

3.2.2 Er is een overdekking regeling 
opgenomen.
Dat houdt in dat als zonder de 
schade een hogere brutowinst 
in het lopende boekjaar zou zijn 
gerealiseerd dan het verzekerd 
bedrag, de bedrijfsschade naar 
evenredigheid van de hogere 
brutowinst wordt vergoed tot 
maximaal 150% van het verzekerd 
bedrag. 

Jaarlijks moet u opgave doen van 
de brutowinst over het laatste 
boekjaar. Wij vragen u om dit 
binnen vier maanden te doen na 
afloop van het verzekeringsjaar. 
Bij het niet, niet juist of niet tijdig 
doorgeven van de brutowinst van 
het afgelopen boekjaar, heeft 
u geen recht op overdekking en 
wordt bij schade maximaal het 
verzekerd bedrag uitgekeerd.

Zonnepanelen Geen regeling opgenomen. 3.3 U moet ons informeren als er 
een zonnepaneelsysteem (PV-
systeem) op uw bedrijfsgebouw of 
het perceel geplaatst of uitgebreid 
wordt.

 De polisvoorwaarden blijven leidend. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht.
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