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In deze Branchevoorwaarden leest u:
welke dekkingen er specifiek voor uw branche gelden; en
aan welke preventie-eisen u moet voldoen voor de hieronder genoemde verzekeringen.
De Branchevoorwaarden zijn alleen van toepassing als u één of meer van de volgende verzekeringen heeft:
Aansprakelijkheid, Bedrijfsgebouwen, Inventaris/Goederen, Bedrijfsschade en Glas.

SPECIFIEKE DEKKINGEN EN UITSLUITINGEN VOOR UW BRANCHE
AANSPRAKELIJKHEID
Eigen import, eigen fabricaat, eigen merk
Importeert u zelf producten van buiten de EER en/of maakt of bewerkt u zelf uw producten en/of brengt
u producten onder eigen merk, naam of label op de markt? Dan is het belangrijk om te weten dat u in
die gevallen als ‘producent’ aangemerkt kunt worden. Dat betekent dat u niet alleen als verkoper maar
ook als producent aangesproken kunt worden. Deze verzekering biedt in dat geval alléén dekking voor
aansprakelijkheid door schade als uw producten voldoen aan Europese richtlijnen, wet- en regelgeving.

Export
Verkoopt u aan het buitenland? Dan is het belangrijk om te weten dat deze verzekering alléén dekking biedt
voor aansprakelijkheid door schade bij verkoop of levering binnen de EU.

Servicepunt
Heeft u in uw bedrijf een servicepunt? Bijvoorbeeld een balie voor het afgeven en/of afhalen van spullen voor
een stomerij of wasserij, kledingreparatie of pakketdiensten? Dan bent u verzekerd voor uw aansprakelijkheid
voor schade aan zaken van klanten die u tijdelijk onder uw hoede heeft. Hiervoor geldt een maximum van
€ 5.000,- per aanspraak en € 10.000,- per verzekeringsjaar. Het eigen risico is 10% van de schade, met een
minimum van € 100,- per aanspraak.

Product recall
Moet u uw producten terughalen bij klanten om onder deze verzekering gedekte schade te voorkomen
of beperken? Of omdat een bevoegde overheidsinstantie dit eist in verband met een gevaar voor de
volksgezondheid? Dan bent u verzekerd voor de onderstaande kosten tot maximaal € 25.000,- per aanspraak
en per verzekeringsjaar. Het eigen risico is 10% van het schadebedrag, met een minimum van € 100,- per
aanspraak.
U bent verzekerd voor de noodzakelijke kosten die u zelf maakt om uw producten terug te halen. En ook voor
de kosten die een andere partij daarvoor maakt als die partij u daarvoor aansprakelijk stelt. Verzekerd zijn:
de kosten die ontstaan door voorlichting over het gebrek van het product, zoals advertentiekosten;
de kosten van inspectie van producten bij de klant;
de kosten van transport voor het terughalen van het product naar uw eigen bedrijf. Of de kosten voor het
vervoer naar een ander bedrijf dat het gebrek verhelpt of het product vernietigt;
de kosten van vernietiging of opruiming van het product, als dit onvermijdelijk is;
salariskosten van extra personeel en uitzendkrachten en van overwerk door uw medewerkers.
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Heeft u verpakkingsmateriaal geleverd dat een gebrek heeft? En moet een andere partij daardoor producten
opnieuw (laten) verpakken? Dan bent u verzekerd voor de noodzakelijke kosten die worden gemaakt door die
partij. Die partij moet u dan aansprakelijk stellen. Verzekerd zijn:
kosten om deze producten op te sporen;
kosten om deze producten te merken;
kosten voor het opnieuw verpakken, inclusief schade die daarbij aan de verpakte producten ontstaat,
maar alleen als die schade onvermijdelijk is;
kosten van het retourtransport tussen uw klant en zijn afnemer(s) en van het transport voor het opnieuw
leveren van de teruggehaalde producten of van nieuwe, vervangende producten;
het financiële nadeel van uw klant omdat die de producten niet of alleen met een prijsverlaging kan
leveren of verkopen;
kosten van het vernietigen van de verpakte producten;
kosten die het rechtstreeks gevolg zijn van productiestilstand. De productiestilstand moet te maken
hebben met één of meer van de hiervoor genoemde soorten kosten.
Niet verzekerd is schade die ontstaat als de producten niet zijn getest of gecontroleerd volgens
overheidsvoorschriften of erkende regels van techniek en wetenschap.

Financiële diensten
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade in verband met financiële dienstverlening, financieel
advies en/of financiële transacties.

Werkzaamheden bij klanten (extra mee te verzekeren)
U kunt uw aansprakelijkheid meeverzekeren voor schade die ontstaat door werkzaamheden die u op
locatie bij klanten uitvoert of laat uitvoeren in verband met producten die u levert. Denk bijvoorbeeld aan
het uitpakken, neerzetten, ophangen, installeren, zetten, leggen, monteren, onderhouden, repareren en
aansluiten van door u geleverde producten. Op uw polisblad staat of u deze aanvullende dekking heeft
meeverzekerd. Als u alleen de door u verkochte producten bezorgt, heeft u deze extra dekking niet nodig.
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken – en alle schade die hieruit voortkomt – door
brand in verband met brandgevaarlijke werkzaamheden, zoals snijden, slijpen, vlamsolderen, lassen, verf
afbranden, föhnen en met open vuur aanbrengen van dakbedekking.

E-bikes (extra mee te verzekeren)
Als u het gebruik van e-bikes heeft meeverzekerd, dan is de aansprakelijkheid verzekerd voor schade van
derden in verband met het gebruik van een e-bike waarvoor geen wettelijke verzekeringsplicht geldt (tot 25
km per uur).

INVENTARIS/GOEDEREN
Inventaris/goederen op locatie
Bevinden uw inventaris en/of goederen zich tijdens een evenement buiten een gebouw op een ander perceel
in Nederland? Denk aan een jaarmarkt of braderie. Dan is schade door beroving, bliksem, ontploffing, brand
en het blussen daarvan standaard verzekerd. Speciaal voor u, als ondernemer in de detailhandel, is schade
aan uw inventaris en goederen buiten een gebouw op een ander perceel in Nederland ook verzekerd als die is
veroorzaakt door een aanrijding, diefstal, hevige plaatselijke neerslag, storm of omvallende objecten:
voor inventaris tot het verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat met een maximum van € 5.000,-;
voor goederen tot het verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat met een maximum van € 1.000,-.
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Piekvoorraad (extra mee te verzekeren)
Heeft u piekvoorraad aanvullend verzekerd? Dan zijn uw goederen verzekerd voor maximaal 125% van het
verzekerd bedrag voor ‘Goederen’ dat op uw polisblad staat. Deze dekking geldt voor een periode van
maximaal 4 maanden per jaar. U hoeft ons vooraf niet te laten weten in welke maanden u piekvoorraad in uw
bedrijf heeft, maar bij een schade kunnen wij wel uw voorraadadministratie opvragen.
Let op!
De bepaling ‘Tussentijdse wijziging waarde van goederen’ in de productvoorwaarden vervalt als u de dekking
Piekvoorraad heeft afgesloten.

Stormschade aan terrasmeubilair (extra mee te verzekeren)
Als u terrasmeubilair aanvullend heeft verzekerd, is ook schade door storm, neerslag en omvallende
objecten verzekerd tot maximaal het verzekerde bedrag per gebeurtenis dat op uw polisblad staat. In de
Productvoorwaarden staat welke standaarddekking er altijd al geldt voor inventaris die zich buiten het
gebouw bevindt. Onder terrasmeubilair verstaan we stoelen, tafels, parasols, verlichting, terrasafscheidingen,
heaters, maar geen audio- of videoapparatuur

INVENTARIS/GOEDEREN & BEDRIJFSSCHADE
Koelschade
Koelschade aan uw goederen en bedrijfsschade als gevolg van koelschade is kosteloos meeverzekerd tot
maximaal € 5.000,- per gebeurtenis. Als u een hoger bedrag heeft verzekerd, staat dit op uw polisblad. Onder
koelschade verstaan we schade aan goederen in een koel- of vriesinstallatie door het geheel of gedeeltelijk
falen van deze installatie. Dit falen moet een direct gevolg zijn van:
een onverwachte materiële beschadiging van deze installatie, ongeacht de oorzaak daarvan; of
een onderbreking in de stroomtoevoer naar deze installatie van langer dan zes uur achter elkaar.

BEDRIJFSSCHADE
Storing in uw website
Ontstaat er tijdens de looptijd van de verzekering een storing in het functioneren van de website van uw
bedrijf? Dan heeft u ook dekking voor bedrijfsschade die hierdoor ontstaat, maar alleen als:
de storing invloed heeft op de transacties die derden via de website kunnen starten en/of voltooien;
de storing niet uitsluitend betrekking heeft op het betalingsverkeer;
de storing langer duurt dan 24 aaneengesloten uren;
de oorzaak van de storing ligt buiten de invloedsfeer van u zelf;
het webserversysteem, inclusief het datacommunicatie- en betalingssysteem, storingsvrij heeft
gefunctioneerd gedurende 30 dagen voorafgaand aan de storing.
Voor deze dekking geldt een vergoeding tot maximaal 25% van het verzekerd bedrag. Voor deze dekking wordt
nooit meer vergoed dan € 50.000,- per gebeurtenis.

GLAS
Spiegelbreuk
Heeft u een aanvullende Glasverzekering? Dan is ook breuk van spiegels in uw bedrijfsgebouw meeverzekerd
tot maximaal € 1.000,- per gebeurtenis.
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WAT VERWACHTEN WE VAN U?
In het onderstaande overzicht staan de preventie-eisen die gelden voor de Bedrijfsgebouwen- en
Inventaris/ Goederenverzekering in het pakket CompleetVerzekerd Detailhandel. Voor de Bedrijfsschade-,
Extra Kosten- en Reconstructiekostenverzekering gelden dezelfde preventie-eisen als voor de Inventaris/
Goederenverzekering. Als bij schade blijkt dat u niet voldoet aan deze eisen vervalt het recht op een
uitkering, tenzij u kunt bewijzen dat de schade niet is ontstaan of vergroot door het niet nakomen van deze
verplichtingen.

Elektrische installatie
Uw elektrische installatie moet minimaal één keer in de vijf jaar gekeurd
worden volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd
inspecteur. Binnen deze periode moeten een geldig SCIOS Scope 10-keuringsrapport en – bij geconstateerde gebreken – een door een installatiebedrijf
afgegeven herstelverklaring zijn gedeeld met De Goudse.

Inventaris/
Goederen

Bedrijfsgebouwen

vanaf
€ 250.000,-

vanaf
€ 250.000,-

Bereiden van voedsel
Wordt er in uw bedrijf voedsel voor klanten bereid waarbij olie of vetten worden
verhit? Dan moet worden voldaan aan de volgende eisen:
− In de ruimte waar voedsel wordt bereid, bevindt zich een vetbrandblusser
(ABF) met een minimale capaciteit van 6 liter (of 2 x 3 liter) op een duidelijk
zichtbare en goed bereikbare plaats.
− De vetbrandblusser wordt ten minste één keer in de twee jaar gekeurd en
onderhouden door een REOB-gecertificeerd onderhoudsbedrijf.
− Maakt u gebruik van een frituurinstallatie? Dan moet die zijn voorzien van een
maximaalthermostaat en moeten de bijbehorende metalen deksels zich altijd
binnen handbereik bevinden.
− De vetfilters van de afzuiginstallatie worden periodiek gereinigd; bij dagelijks
gebruik minimaal één keer in de week, in andere gevallen één keer per maand.
Afval en brandbare materialen (buitenopslag)
Afval en brandbare materialen moeten - buiten de openingstijden van uw bedrijf binnen of op een afgesloten terrein opgeslagen worden.
Wanneer dit niet mogelijk is:
− moet afval dat buiten geplaatst wordt op een terrein dat voor derden
toegankelijk is, verzameld worden in afvalcontainers die worden afgesloten
met een slot;
− moeten losse brandbare materialen, zoals pallets en emballage, op minimaal
10 meter van de gevel van het bedrijfsgebouw worden geplaatst.
Poetsdoeken
Als er in uw bedrijf wordt gewerkt met oliën en hierbij poetsdoeken worden
gebruikt, bijvoorbeeld om parket of meubels in de olie te zetten, dan moeten deze
poetsdoeken na gebruik worden gedeponeerd in metalen containers, vaten met
gesloten metalen deksels of in metalen vlamdovende afvalbakken. Ook speciale
kunststof poetsdoekcontainers die luchtdicht kunnen worden afgesloten en
zelfsluitend zijn, zijn toegestaan. Deze afvalbakken, vaten en containers mogen
alleen worden gebruikt voor poetsdoeken en niet voor ander afval.
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Inventaris/
Goederen

Bedrijfsgebouwen

Koelschade
− Als het verzekerd bedrag voor koelschade € 12.500,- of hoger is (zie
uw polisblad), moet u een onderhoudscontract hebben voor de koel- of
vriesinstallatie bij de leverancier of bij een STEK-gecertificeerd installatiebedrijf voor minimaal één controle of onderhoudsbeurt per jaar.
− Als het verzekerd bedrag voor koelschade € 30.000,- of hoger is, gelden
daarnaast de volgende eisen:
− de koel- of vriesinstallatie moet voorzien zijn van een elektronisch temperatuuralarm met doormelding naar een mobiel nummer of meldkamer van een
particuliere alarmcentrale; en
− er moet een 24-uurs serviceovereenkomst voor uitval van de koel- of
vriesinstallatie zijn met de leverancier of een STEK-gecertificeerd
installatiebedrijf.
Opslag van goederen in kelder of souterrain
Goederen die u opslaat in een kelder of souterrain moeten minimaal 10 centimeter
boven de vloer geplaatst worden, bijvoorbeeld in stellingen of rekken. Bij schade
door water aan goederen is er geen dekking als niet aan deze voorwaarde is
voldaan.
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