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Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:
- voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen;
- als aanvulling op en met inachtneming van de
Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden.

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen

1.1. Apparatuur
lnformatieverwerkende installatie - inclusief de daarin
geïntegreerde door de leverancier of fabrikant van de
installatie geleverde, niet door stroomstoring of
stroomuitval wisbare programmatuur - met de daarbij
behorende randapparatuur.

1.2. lnformatiedragers
Media waarop informatie kan worden vastgelegd.

1.3. Informatie
Elk feit, bericht of gegeven dat door een
informatieverwerkende installatie kan worden gelezen,
verwerkt of uitgevoerd, met uitzondering van
standaardprogrammatuur.

1.4. Standaardprogrammatuur
Uit voorraad leverbare programmatuur inclusief de
dragers waarop deze programmatuur is vastgelegd.

1.5. 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.
Zo is onder andere geen brand:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- oververhitten.

1.6. Ontploffing

1.6.1. Onder schade door ontploffing wordt verstaan
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.

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

Artikel 2. Verzekeringsgebied

De verzekering geldt voor gebeurtenissen die
plaatsvinden in de gebouwen en op de terreinen
genoemd in het polisblad, voor zover de verzekerde
apparatuur in bedrijf is, dan wel bedrijfsklaar is
opgesteld.
De verzekering geldt ook wanneer de apparatuur in de
gebouwen en op de terreinen wordt gereinigd,
geïnspecteerd, gerepareerd, gereviseerd of verplaatst,
alsmede tijdens de daarvoor benodigde demontage en
montage. Indien informatiedragers en
standaardprogrammatuur voor de instandhouding van
een generatiesysteem of voor voortzetting van de
werkzaamheden in geval van een onder de
cascoverzekering gedekte gebeurtenis zich buiten de
in het polisblad genoemde gebouwen en terreinen
bevinden, geldt de verzekering van informatiedragers en
standaardprogrammatuur eveneens voor
gebeurtenissen die plaatsvinden in Nederland.

Artikel 3. Omschrijving van de dekking (casco)
De maatschappij verzekert de verzekerde tegen:

3.1.1. het niet (goed) functioneren van de verzekerde
apparatuur en/of informatiedragers, tenzij de
maatschappij aantoont dat de oorzaak noch in de
apparatuur noch in de informatiedragers is gelegen;
3.1.2. beschadiging, dat wil zeggen materiële
aantasting van de verzekerde apparatuur en
informatiedragers als gevolg van enig gebrek, eigen
bederf of de aard van de verzekerde apparatuur of
informatiedragers.
Deze dekking is alleen van kracht indien de verzekerde
apparatuur en informatiedragers na aanschaf
gedurende 1 maand storingvrij hebben gefunctioneerd;
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3.1.3 beschadiging, dat wil zeggen materiële
aantasting van de verzekerde apparatuur,
informatiedragers en standaardprogrammatuur als
gevolg van:
- brand, ontploffing en kortsluiting;
- ieder van buiten komend onheil;
3.1.4 diefstal van verzekerde apparatuur,
informatiedragers en standaardprogrammatuur uit de in
het polisblad omschreven gebouwen;
3.1.5. diefstal van verzekerde informatiedragers en
standaardprogrammatuur na braak uit motorvoertuigen
en niet in het polisblad omschreven gebouwen.

3.2. Boven het voor casco verzekerde bedrag zijn
verzekerd:
3.2.1. tot een maximum van 10% daarvan:
opruimingskosten, waaronder te verstaan de niet reeds
in de schadetaxatie begrepen kosten van wegruimen
van de verzekerde apparatuur, voor zover deze
wegruiming het noodzakelijke gevolg is van een door de
polis gedekte schade;
3.2.2. zonder maximum: bereddingskosten, waaronder
te verstaan de kosten ter vermindering van de schade,
door de verzekerde bij of na een gedekt evenement
gemaakt;
3.2.3. zonder maximum: kosten van de experts voor de
vaststelling van de schade.

Artikel 4. Risicowijziging

De verzekerde is verplicht alle wijzigingen in de in de
specificatie vermelde apparatuur, in het gebruik ervan,
alsmede elke adreswijziging, onmiddellijk schriftelijk
aan de maatschappij mee te delen. Indien tengevolge
van één of meer wijzigingen het risico voor de
maatschappij verandert of dusdanig wordt verzwaard
dat voortzetting van de verzekering niet langer
acceptabel is, kunnen vanaf de datum van wijziging de
premie en/of voorwaarden worden aangepast of kan
met ingang van de wijziging opzegging door de
maatschappij plaatsvinden met inachtneming van een
termijn van 14 dagen.

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. Onderhoudscontract

De verzekering is uitsluitend van kracht zolang de
verzekerde aanspraak kan maken op de door de
leverancier van de verzekerde apparatuur verleende
garantie respectievelijk op de rechten uit een met de
leverancier van de verzekerde apparatuur gesloten
onderhoudscontract. In het onderhoudscontract dient
begrepen te zijn:

a. betrouwbaarheidscontrole;
b. preventief onderhoud;
c. opheffing van storingen als gevolg van veroudering;
d. opheffing van storingen en reparatie van
beschadigingen die door het normale gebruik, zonder
inwerking van buitenaf, zijn ontstaan.

De maatschappij is in aanvulling op artikel 7.1.f geen
vergoeding verschuldigd voor kosten die met de onder a
t/m d van dit artikel genoemde werkzaamheden zijn
gemoeid.
Indien het onder a en b genoemd onderhoud niet of niet
goed wordt uitgevoerd, is alleen schade gedekt
waarvan verzekerde aantoont dat deze ook zou zijn
ontstaan, indien het onderhoud wel (goed) zou zijn
uitgevoerd.
De verzekerde is verplicht de maatschappij onmiddellijk
in kennis te stellen van wijzigingen in of beëindiging van
de garantie of het onderhoudscontract.

Artikel 7. Uitsluitingen

7.1. De maatschappij is geen vergoeding verschuldigd
voor:
a. extra kosten om vervanging of herstel te
bespoedigen, of wegens het verrichten van
provisorische reparaties;
b. schade veroorzaakt door experimenten, opzettelijke
overbelasting of abnormale beproevingen, die
geschieden op last of met medeweten van de
verzekerde, directie of verantwoordelijke bedrijfsleiding;
c. slijtage, corrosie, oxidatie en enig ander geleidelijk
bederf, opgetreden als natuurlijk gevolg van de gewone
werking en het normale gebruik van de verzekerde
apparatuur;
d. esthetische gebreken zoals schrammen, krassen of
deuken;
e. schade te wijten aan opzet of grove schuld van de
verzekerde, de directie of de verantwoordelijke
bedrijfsleiding;
f. schade verhaalbaar op een leverings- of
onderhoudscontract of enige andere overeenkomst;
g. schade veroorzaakt door een programmeer- of
bedieningsfout die niet leidt tot beschadiging, dat wil
zeggen materiële aantasting van een verzekerd object.

7.2. Atoomkernreacties
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Deze verzekering dekt geen schade veroorzaakt door,
optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties,
onverschillig hoe de reactie is ontstaan.
Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere
kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie,
kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.

7.3. Molest
7.3.1. Van de verzekering is uitgesloten schade
veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer
en muiterij.
7.3.2. De maatschappij dient te bewijzen, dat de
schade direct veroorzaakt is door of ontstaan is uit een
van de onder 7.3.1. genoemde oorzaken.

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.

7.4. Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Uitgesloten is 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.

7.5. Overstroming
Uitgesloten is 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 het door
deze polis gedekte evenement. Deze uitsluiting geldt
niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door
overstroming.

Artikel 8. Aanvullende verplichtingen van de
verzekerde na een schadegeval

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

Artikel 9. Vaststelling van de schade,
schadevergoeding

9.1. De door het evenement 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.

9.2. De maatschappij vergoedt uitsluitend de kosten
direct noodzakelijk ter opheffing van de storing en/of de
reparatiekosten.

9.3. Indien de kosten direct noodzakelijk ter opheffing
van de storing en/of de reparatiekosten meer bedragen
dan het verschil in dagwaarden van een verzekerd
object onmiddellijk vóór en na het evenement, wordt
niet meer vergoed dan het verschil tussen deze
waarden.

9.4. Bij diefstal van een object wordt vergoed de
dagwaarde onmiddellijk vóór het evenement.

9.5. Per gebeurtenis vergoedt de maatschappij ten
hoogste het verzekerd bedrag dat in de specificatie
voor het object is vermeld, eventueel vermeerderd met
de onder artikel 3.2. gedekte kosten.

9.6. Indien het verzekerde bedrag lager is dan de
dagwaarde van een verzekerd object onmiddellijk vóór
het evenement, 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.

9.7. Een van kracht zijnd eigen risico zal in mindering
worden gebracht op de volgens de voorwaarden te
verlenen schadevergoeding.
Het eigen risico is niet van kracht bij schade als gevolg
van brand, ontploffing en blikseminslag.

Artikel 10. Betaling

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.
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Artikel 11. Terugbetaling van premie

In afwijking van het hieromtrent bepaalde in de
Algemene voorwaarden bestaat er bij beëindiging van
de verzekering geen recht op terugbetaling van premie
in de gevallen genoemd in artikel 12.1. en 12.2.

Artikel 12. Duur en einde van de verzekering
(Aanvullende bepalingen)

In aanvulling op het bepaalde in de Algemene
voorwaarden eindigt de verzekering eveneens:
12.1. zodra de verzekerde of zijn erfgenamen geen
belang meer hebben bij de verzekerde apparatuur en
tevens de feitelijke macht erover verliezen. De
verzekerde respectievelijk zijn erfgenamen zijn verplicht
daarvan ten spoedigste kennis te geven aan de
maatschappij;
12.2. voor een object, zodra de maatschappij
overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.3. en 9.4. een
uitkering heeft gedaan.


