
Beknopt wijzigingsoverzicht Elektronica  
Aanvullende voorwaarden Elektronicaverzekering 2001 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen uw huidige  
Aanvullende voorwaarden Elektronicaverzekering 2001 en de nieuwe Productvoorwaarden  
Elektronica 2.0. De Productvoorwaarden Elektronica 2.0 kunt u downloaden via goudse.nl >  
mijn bedrijf > elektronicaverzekering > handige links.
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Schade door diefstal uit 
het bedrijfsgebouw

2.2 Diefstal van verzekerde elektronica 
uit het gebouw genoemd op het 
polisblad is verzekerd, ook als dit 
niet door braak is gebeurd.

1.1.1 Wordt er elektronica gestolen 
uit uw bedrijfsruimte? Of 
ontstaat er in de bedrijfsruimte 
schade aan de elektronica door 
diefstal, een poging tot diefstal 
of vandalisme? Dan wordt de 
schade uitsluitend  vergoed als 
er iemand door middel van braak 
binnen is gedrongen en moeten 
er ook braaksporen zijn aan het 
gebouw of aan uw bedrijfsruimte 
als het gebouw ook door anderen 
gebruikt wordt. Voor losse 
elektronica geldt dat schade door 
diefstal alleen is gedekt als:

 – deze zaken opgeborgen zijn in 
een afgesloten kast, én

 – er ook zichtbare braakschade 
aan de (afsluiting van de) kast 
is.

Schade aan elektronica 
buiten uw bedrijfsgebouw 

2.3 Dit is standaard verzekerd 
zowel binnen als buiten het  
bedrijfsgebouw.

1.1.2 Dit is niet standaard verzekerd. 
U kunt dit aanvullend 
meeverzekeren tegen een 
premietoeslag.

Overstroming 5.5 Niet verzekerd. 1.1.3 Schade door water als gevolg 
van overstroming door het 
bezwijken, overlopen of falen van 
een niet-primaire waterkering 
is meeverzekerd. Schade door 
overstroming is echter niet altijd 
verzekerd. Nadere toelichting 
staat in de Productvoorwaarden.

Bereddingskosten en 
expertisekosten

2.5 en 
2.6

Deze kosten worden zonder 
maximum vergoed. 

1.2.1 Bereddingskosten worden 
vergoed tot maximaal 100% van 
het verzekerd bedrag.
Dit zijn de kosten van 
uitzonderlijke maatregelen die 
moeten worden gemaakt om 
onmiddellijk dreigende schade te 
voorkomen of te verminderen.
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.
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Uitsluiting illegale 
activiteiten 

Dit is geregeld in de bijzondere 
voorwaarden op uw polis. 

1.3.4 Wij vergoeden geen schade 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 schade 
verband houdt met deze 
illegale activiteiten.

Indexering Geen indexeringsregeling. 3.1.1 Elk jaar passen wij het verzekerd 
bedrag van de verzekering en in 
evenredigheid daarmee de premie 
aan. Dat doen wij op basis van 
de nieuwste indexcijfers die wij 
publiceren op goudse.nl.

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