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Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1.1. Bereddingskosten
De kosten van maatregelen die tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege
verzekeringnemer of een verzekerde worden
getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het
onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te
wenden waarvoor -indien gevallen- de verzekering
dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder
kosten van maatregelen wordt in dit verband mede
verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de
hier bedoelde maatregelen worden ingezet;

1.2. Braak op de bij verzekerde in gebruik zijnde
bedrijfsruimte(n) van het risicoadres
Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot de
bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte(n) van
het risicoadres door verbreking van afsluitingen, met
zichtbare sporen aan de buitenkant van beschadiging
daaraan.

1.3. Braak aan het vervoermiddel
Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot het
vervoermiddel waarin de elektronica zich tijdens
transport bevindt door verbreking van afsluitingen,
met zichtbare sporen aan de buitenkant van
beschadiging daaraan.

1.4. Brand
Onder brand is te verstaan 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.

1.5. Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag
wegens waardevermindering door veroudering of
slijtage.
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1.6. Elektronica
Onder Elektronica wordt verstaan de bedrijfsmatig in
gebruik zijnde:
1.6.1. Computerapparatuur
vast opgestelde elektronische informatieverwerkende
apparatuur en informatiedragers inclusief
bijbehorende randapparatuur. Daar onder wordt
verstaan apparatuur, die alleen bedoeld is om
(vast)aangesloten te zijn met de computer en
waarmee deze computer datagegevens kan
ontvangen dan wel kan weergeven en die niet in
staat is zelfstandig, dus zonder de computer te
functioneren. Onder randapparatuur wordt dus niet
verstaan transportabele elektronica;
1.6.2. Software
standaard gebruikersprogrammatuur en de voor een
specifieke toepassing ontwikkelde en in gebruik
zijnde door de producent geautoriseerde
programmatuur;
1.6.3. Standaard gebruikersprogrammatuur
door de producent geautoriseerde en in gebruik
zijnde standaard gebruikersprogrammatuur;
1.6.4. Beveiligingsapparatuur
elektronische apparatuur die dient tot inbraak- of
brandsignalering van de bij verzekerde in gebruik
zijnde bedrijfsruimte(n) op het risicoadres;
1.6.5. Winkelelektronica
elektronische apparatuur die gebruikt wordt voor het
uitoefenen van winkel-/horeca activiteiten binnen de
bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte(n) van
het risicoadres zoals bijvoorbeeld kassasystemen;
1.6.6. Telecommunicatieapparatuur
telefooncentrales met toebehoren en faxapparatuur;
1.6.7. Transportabele elektronica
laptops, notebooks, Personal Digital Assistants
(PDAs), draadloze bestelterminals, draagbare
scanners en printers, modems, beamers, digitale
foto- en filmapparatuur en bijbehorende draagtassen;
1.6.8. Nader te omschrijven apparatuur
de specifiek in de Bijzondere voorwaarden
omschreven apparatuur.

1.7. Extra Kosten
De kosten die in overleg met de maatschappij
worden gemaakt gedurende de op het polisblad
genoemde uitkeringstermijn nadat een gedekte
gebeurtenis als omschreven in artikel 2.1. zich heeft
voorgedaan en die nodig zijn om bedrijfsstilstand of
stoornis als gevolg van een gedekte gebeurtenis op
te heffen of te verminderen.

1.8. Nieuwwaarde
Het bedrag dat onmiddellijk voor de gedekte
gebeurtenis nodig zou zijn geweest voor het
verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en
kwaliteit.

1.9. Ontploffing
1.9.1. Een gehele of gedeeltelijke vernieling
onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps
verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of
dampen, zulks met inachtneming van het hierna
bepaalde.
Is de ontploffing ontstaan binnen een -al dan niet
gesloten- vat, dan is aan het vereiste van een
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien
de wand van het vat onder de druk van de zich
daarin bevindende gassen of dampen (onverschillig
hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en
onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing
aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze
ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft
ondergaan dat door het uitstromen van gas, damp of
vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening,
de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan
elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is
de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de
eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de
onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of
dampen welke door een scheikundige reactie van
vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of
een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting
gebracht.

1.9.2. In het geval van gehele of gedeeltelijke
vernieling van elektronica door ontploffing is tevens
gedekt de schade aan de elektronica welke als een
gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt.
In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling
van andere zaken door ontploffing is medegedekt de
schade aan de elektronica welke als een gevolg van
de nabijheid van die vernieling moet worden
aangemerkt.

Noot: de tekst van deze clausule en de daarbij behorende
toelichting is door het Verbond van Verzekeraars, afdeling
brand op 5 april 1982 onder nummer 275/82 ter griffie van
de Arrondissementsrechtbank in Utrecht gedeponeerd.

1.10. Onderhoudscontract
Een overeenkomst tussen verzekerde en de
fabrikant, leverancier of een daarin gespecialiseerd
bedrijf dat voorziet in:
- regelmatig onderhoud ter voorkoming van
storingen;
- opheffen van storingen;
- vervangen van apparatuur en/of onderdelen die ten
gevolge van het normale gebruik versleten of
beschadigd zijn.

1.11. Onzeker voorval
Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het
vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925
BW, indien en voorzover de schade op
vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het
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gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor
partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering
onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade
was ontstaan dan wel naar de normale loop van
omstandigheden nog zou ontstaan.

1.12. Opruimingskosten
De niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten
van wegruimen van de elektronica, voor zover deze
wegruiming het noodzakelijke gevolg is van een door
de polis gedekte schade.

1.13. Reconstructiekosten
De kosten, die als gevolg van een door deze
verzekering gedekt evenement voor de reconstructie
van de administratie van de verzekerde gemaakt
moeten worden (voor zover bedoelde kosten niet
reeds in de schadetaxatie zijn begrepen), inclusief
administratieve bescheiden van derden onder
berusting van verzekerde.
Wijziging van de administratie is toegestaan, mits de
kosten hierdoor niet stijgen.

1.14. Verzekerd bedrag elektronica
Onder het verzekerd bedrag wordt verstaan de
nieuwwaarde van de elektronica.

1.15. Verzekerde
De verzekerde is:
- de verzekeringnemer;
- elke andere persoon, voor zover dit uitdrukkelijk uit
het polisblad blijkt;
- elke andere persoon die een financieel belang heeft
bij het in de polis omschreven bedrijf, beroep of de
activiteit, zoals door aandeelhouderschap,
mede-eigendom of investering (niet zijnde
financieringsinstellingen of leveranciers).

Artikel 2. Verzekerd belang

Het belang dat de in artikel 1.15. genoemde
verzekerde heeft bij de elektronica.

Artikel 3. Omschrijving van de dekking

Belangrijk: Zie ook Artikel 4 Verplaatsing van het
bedrijf en risicowijziging en Artikel 6 Uitsluitingen.

3.1. Binnen de bij verzekerde in gebruik zijnde
bedrijfsruimte(n) van het risicoadres (binnen
locatie)
Indien op het polisblad dekking gegeven wordt voor
schade binnen de bij verzekerde in gebruik zijnde
bedrijfsruimte(n) van het risicoadres geldt tot
maximaal het vermelde verzekerd bedrag dat de
verzekering dekking biedt voor materiële schade aan
of verlies van elektronica, of een gedeelte hiervan,
door:
1. een plotselinge gebeurtenis die van buitenaf op de

elektronica inwerkt ongeacht of deze ontstaan is uit
eigen gebrek of uit de aard van de elektronica zelf;
2. diefstal of een poging daartoe en vandalisme,
alleen indien gepleegd door iemand die de bij
verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte(n) van het
risicoadres van buitenaf door braak is
binnengedrongen.

Diefstal van transportabele elektronica is daarnaast
uitsluitend gedekt indien:
a. deze opgeborgen is in een afgesloten kast, èn
b. er tevens zichtbare braakschade aan de kast is.

3.2. Buiten de bij verzekerde in gebruik zijnde
bedrijfsruimte(n) van het risicoadres (buiten
locatie)
Indien op het polisblad dekking gegeven wordt voor
schade buiten de bij verzekerde in gebruik zijnde
bedrijfsruimte(n) van het risicoadres geldt tot
maximaal het vermelde verzekerd bedrag dat de
verzekering dekking biedt voor materiële schade aan
of verlies van elektronica, of een gedeelte hiervan,
door een plotselinge gebeurtenis die van buitenaf op
de elektronica inwerkt ongeacht of deze ontstaan is
uit eigen gebrek of uit de aard van de elektronica
zelf.

3.2.2. Diefstaldekking transportabele elektronica
tijdens transport
Wanneer de elektronica wordt getransporteerd en
tijdens het transport onbeheerd in een vervoermiddel
wordt achtergelaten, is het risico van diefstal alleen
gedekt na braak aan het vervoermiddel:
a. indien het vervoermiddel is gestald in een
afgesloten ruimte die voor derden niet toegankelijk
is, of wanneer daarvan geen sprake is,
b. in de volgende situatie:
b.1. de diefstal plaatsvond tussen 06.00 uur en
22.00 uur èn
b.2. de elektronica zich bevond in een afgesloten
laadruimte/kofferbak èn
b.3. de elektronica niet van buitenaf zichtbaar was.

In de onder b. genoemde situatie dient verzekerde
aan te tonen dat er geen adequatere maatregelen
getroffen hadden kunnen worden om schade te
voorkomen.

Indien de elektronica zich buiten de locatie in een
gebouw bevindt, is schade door diefstal of poging
daartoe en vandalisme uitsluitend gedekt indien:
a. deze opgeborgen is in een afgesloten kast, èn
b. er tevens zichtbare braakschade aan de kast is.

3.3. Onderhoudscontract en schade door eigen
gebrek
Schade ontstaan uit eigen gebrek of uit de aard van
de elektronica zelf is uitsluitend gedekt indien
verzekerde een onderhoudscontract voor de
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elektronica heeft. Voor zaken met een nieuwwaarde
tot EUR 12.500,- per zelfstandig verzekerde zaak en
die niet ouder zijn dan 3 jaar is echter geen
onderhoudscontract noodzakelijk.

3.4. Extra kosten
Indien op het polisblad dekking gegeven wordt voor
extra kosten, zijn deze meeverzekerd tot het bedrag
als vermeld op het polisblad.

3.5. Reconstructiekosten en back-up procedure
Reconstructiekosten worden volledig vergoed tot
maximaal het verzekerd bedrag zoals vermeld op het
polisblad. De betaling geschiedt naarmate de
reconstructie vordert -ook al mocht de verzekering
inmiddels eindigen- maar niet langer dan gedurende
104 weken. Wanneer het bedrijf wordt opgeheven of
wanneer binnen 8 weken na de gebeurtenis nog
geen pogingen in het werk zijn gesteld om het bedrijf
weer op de capaciteit van voor de gebeurtenis te
brengen, wordt de maximum uitkeringstermijn
teruggebracht tot 10 weken.
Voor deze dekking dient verzekerde een back-up
procedure te onderhouden waardoor reservekopieën
van programmatuur gegevensbestanden beschikbaar
zijn.
De volledige back-up van de data dient niet ouder te
zijn dan 1 week. De back-up van de programmatuur
met de daarvoor noodzakelijke parameters dient de
meest recente, bij verzekerde in gebruik zijnde,
versie te bevatten. Er dient controle op goede
leesbaarheid en bruikbaarheid uitgevoerd te worden.
De back-up organisatie dient uit een zogenaamd 2-
generatiesysteem te bestaan. De back-up van
informatiedragers dienen op een verantwoorde wijze
en op een verantwoorde plaats te worden
opgeborgen, zoals bijvoorbeeld één generatie in een
datasafe buiten de computerruimte en de andere
generatie in een ander gebouw.

3.6. Bijzondere vergoedingen (alleen van
toepassing als gevolg van een gedekte
gebeurtenis)
Boven het verzekerd bedrag zijn meeverzekerd:
a. bereddingskosten tot maximaal 100% van het
verzekerd bedrag;
b. expertisekosten voor vaststelling van schade en
kosten. De maatschappij betaalt aan de door de
verzekeringnemer benoemde deskundige(n)
maximaal het bedrag dat de maatschappij aan de
door haar benoemde deskundige(n) vergoedt. De
kosten van een eventuele derde deskundige worden
volledig vergoed. Alle kosten van hiervoor genoemde
deskundigen komen alleen voor vergoeding in
aanmerking indien zij zich hebben geconformeerd
aan de Gedragscode Expertiseorganisaties;

Er bestaat alleen recht op vergoeding van de onder
a. en b. genoemde kosten indien deze het gevolg

zijn van een gedekte gebeurtenis.

3.7. Opruimingskosten
Boven het verzekerd bedrag tot een maximum van
10% van het verzekerd bedrag zijn meeverzekerd
opruimingskosten.

Artikel 4. Verplaatsing van het bedrijf en
risicowijziging

4.1. Meldingsverplichting van verzekeringnemer
Verzekeringnemer is verplicht tijdig vooraf, of in die
gevallen waarin dit niet mogelijk is binnen 14 dagen
na de dag waarop een van de hierna genoemde
wijzigingen heeft plaatsgevonden, schriftelijk aan de
maatschappij kennis te geven van:

a. verhuizing/overbrenging van het bedrijf, het
beroep of de activiteit naar een ander adres;
b. wijziging van de aard van het omschreven bedrijf,
het beroep of de activiteit;
c. wijziging van bestemming, bouwaard of
dakbedekking van de bij verzekerde in gebruik zijnde
bedrijfsruimte(n) van het risicoadres;
d. leegstand van de bij verzekerde in gebruik zijnde
bedrijfsruimte(n) van het risicoadres;
e. het geheel of gedeeltelijk kraken van de bij
verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte(n) van het
risicoadres;

tenzij verzekeringnemer aantoont dat hij van het
optreden van een van de genoemde wijzigingen niet
op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon
zijn.

4.2. Beoordeling van premie en voorwaarden na
melding
Na ontvangst van deze melding van
verzekeringnemer eindigt de dekking voor zover het
risico door de wijziging verzwaard is met ingang van
de dag van wijziging of mededeling van de wijziging,
tenzij de verzekering zonder aanpassing van premie
of voorwaarden kan worden voortgezet.

Tenzij de maatschappij en de verzekeringnemer
overeenkomen om de verzekering op gewijzigde
condities voort te zetten, eindigt de verzekering door
opzegging door de maatschappij of de
verzekeringnemer met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden.

De maatschappij betaalt de premie over de termijn
waarin de verzekering niet meer van kracht is aan de
verzekeringnemer terug onder inhouding van
administratiekosten.
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4.3. Gevolgen van niet of niet tijdig melden
Verzuimt de verzekeringnemer kennis te geven van
verplaatsing van het bedrijf en van de
risicowijzigingen genoemd onder 4.1., dan vervalt elk
recht op vergoeding van schade ontstaan na de
datum van verplaatsing of van risicowijziging, tenzij
de verzekering ook na de kennisgeving zou zijn
gecontinueerd. Indien de maatschappij de
verzekering slechts tegen een hogere premie zou
hebben voortgezet, wordt een eventuele schade
vergoed in dezelfde verhouding als de voor het
optreden van de wijziging geldende premie staat tot
de nieuw te noteren premie.
Het gestelde onder 4.2. blijft van kracht.
Indien het bedrijf verplaatst wordt in de zin van het
genoemde onder artikel 4.1.a. vergoedt de
maatschappij geen schade ontstaan door diefstal of
een poging daartoe en vandalisme indien in de
bijzondere voorwaarden specifieke eisen zijn gesteld
ten aanzien van inbraakpreventie en het andere
adres niet minimaal conform de gestelde eisen is
beveiligd.

Artikel 5. Inspecties

De maatschappij heeft te allen tijde het recht de
onder deze polis verzekerde apparatuur te
inspecteren of te laten inspecteren. De verzekerde is
verplicht daarbij alle medewerking te verlenen en de
verlangde inlichtingen te verstrekken.

Artikel 6. Uitsluitingen

Niet verzekerd is/zijn:

6.1. Back-up
schade veroorzaakt door het niet naleven van de
back-up procedure zoals omschreven in artikel 3.4.;

6.2. Experimenten, opzettelijke overbelasting,
abnormale beproevingen
schade veroorzaakt door experimenten, opzettelijke
overbelasting of abnormale beproevingen, die
geschieden op last of met medeweten van de
verzekerde, de directie of de verantwoordelijke
bedrijfsleiding;

6.3. Slijtage, corrosie, oxidatie of enig ander
geleidelijk bederf
schade door slijtage, corrosie, oxidatie of enig ander
geleidelijk bederf, opgetreden als natuurlijk gevolg
van de gewone werking en het normale gebruik van
de elektronica;

6.4. Esthetische beschadigingen
esthetische beschadigingen zoals schrammen,
krassen of deuken die een goede technische
werking niet beïnvloeden;

6.5. Schade aan regelmatig te vervangen
onderdelen
schade die uitsluitend bestaat uit beschadiging van
onderdelen die regelmatig worden vervangen,
alsmede beveiligingen zoals zekeringen;

6.6. Opzet
schade die de verzekerde met opzet, al dan niet
bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste
merkelijke schuld heeft veroorzaakt. Met opzet, al
dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet
bewuste merkelijke schuld van de verzekerde wordt
voor de toepassing van deze uitsluiting gelijkgesteld
de opzet, de al dan niet bewuste roekeloosheid of de
al dan niet bewuste merkelijke schuld van degene
die in opdracht of met goedvinden van de
verzekerde de algehele feitelijke leiding heeft over
het bedrijf of een deel van het bedrijf van de
verzekerde en die in die hoedanigheid schade
veroorzaakt;

6.7. Atoomkernreacties
6.7.1. De verzekering geeft geen dekking indien de
schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of
voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig
hoe deze zijn ontstaan.

6.7.2. De uitsluiting onder 6.7.1. geldt niet met
betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve
nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden
en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te
worden voor industriële, commerciële,
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke,
onderwijskundige, of (niet-militaire)
beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige
overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist)
van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en
het zich ontdoen van radioactieve stoffen.
Onder kerninstallatie wordt verstaan een
kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een
kerninstallatie aan boord van een schip.

6.7.3. Voor zover krachtens enige wet of enig
verdrag een derde voor de geleden schade
aansprakelijk is, vindt artikel 6.7.2. geen toepassing;

6.8. Molest
Van de verzekering is uitgesloten schade
veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij.

Noot: De zes genoemde vormen van molest,
alsmede de definities van deze vormen van molest,
vormen een onderdeel van de tekst, die door het
Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te
s-Gravenhage is gedeponeerd;
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6.9. Aardbeving en vulkanische uitbarsting
schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin,
hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats
waar het verzekerde zich bevindt, de gevolgen van
aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben
geopenbaard, tenzij verzekerde bewijst, dat de
schade niet aan een der genoemde verschijnselen
kan worden toegeschreven;

6.10. Overstroming
schade door overstroming ten gevolge van het
bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of
andere waterkeringen, onverschillig of de
overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een
door deze polis gedekte gebeurtenis. Deze uitsluiting
geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door
overstroming;

6.11. Verhaal
schade verhaalbaar op een leverings-, garantie-, of
onderhoudscontract.

Artikel 7. Vaststelling van de schade,
schadevergoeding

7.1. Expertise
De door de gebeurtenis veroorzaakte schade en
kosten worden vastgesteld door twee experts
-maatschappij en verzekerde benoemen elk een
expert- tenzij vaststelling door één expert wordt
overeengekomen. Voor het geval van verschil
benoemen de twee experts tezamen een derde
expert, die binnen de grenzen van de door hen
vastgestelde cijfers de bindende vaststelling zal
verrichten.
Alle hiervoor genoemde deskundigen moeten zich
hebben geconformeerd aan de Gedragscode
Expertiseorganisaties.

7.2. Herstelbare schade
In afwijking van artikel 7.3.2. zullen bij herstelbare
schaden de herstelkosten en de eventueel na herstel
niet opgeheven waardevermindering worden
vergoed. De schadevergoeding zal echter nooit meer
bedragen dan het verschil tussen de waarde van de
beschadigde zaak onmiddellijk vóór de gebeurtenis
en de restantwaarde daarvan onmiddellijk na de
gebeurtenis.

7.3. Totaal verlies
Van totaal verlies is sprake indien schadeherstel niet
mogelijk is of de kosten daarvan meer bedragen dan
het verschil tussen de dagwaarde van de elektronica
direct voor en de waarde direct na het ontstaan van
de schade.
7.3.1 Vergoeding op basis van nieuwwaarde vindt
plaats indien:
a. verzekerde niet reeds vóór de schade het

voornemen had het bedrijf te beëindigen èn
b. tot voortzetting van het bedrijf en ook tot
heraanschaffing dan wel herstel wordt overgegaan.

7.3.2. Vergoeding op basis van dagwaarde vindt
echter plaats indien:
a. de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de
nieuwwaarde;
b. het elektronica betreft, die onttrokken is aan het
gebruik waarvoor het bestemd was.

7.4. Onderverzekering
Indien het verzekerd bedrag lager is dan de
dagwaarde van een verzekerd object onmiddellijk
vóór de gebeurtenis, worden de vastgestelde schade
en kosten -tot de toepasselijke maxima- in
evenredigheid vergoed. Alleen de kosten verbonden
aan de vaststelling van de schade worden ook in het
geval van onderverzekering ten volle vergoed.

7.5. Eigen risico
Indien een eigen risico van toepassing is, zal dit in
mindering worden gebracht op de volgens de
voorwaarden te verlenen schadevergoeding.
Het eigen risico zal niet in mindering worden
gebracht bij schade als gevolg van brand, ontploffing
en blikseminslag.

Artikel 8. Verplichting bij beschadiging of
vernieling

In geval van een gebeurtenis die voor de
maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan
leiden, is verzekerde verplicht beschadigde of
vernielde onderdelen te bewaren en beschikbaar te
houden voor inspectie door de maatschappij.

Artikel 9. Betaling van de schade

De verschuldigde schadevergoeding zal worden
voldaan binnen 4 weken na ontvangst door de
maatschappij van alle gegevens, noodzakelijk voor
de beoordeling van de schadevergoedingsplicht en
de omvang van de schade.
In afwijking van het ter zake in de wet bepaalde zal
de maatschappij met betrekking tot een
verschuldigde schadevergoeding niet eerder voor
wettelijke rente kunnen worden aangesproken dan
vier weken na de dag waarop de maatschappij alle
noodzakelijke gegevens heeft ontvangen.


