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Artikel 1   Begripsomschrijvingen 
 
1.1 In deze polis wordt verstaan onder: 
1.1.1 Polis c.a.: 
 het polisblad, alle aanhangsels, alle algemene en/of bijzondere voorwaarden, alle clausulebladen en/of clausules, 

alsmede al hetgeen onderdeel uitmaakt van de verzekeringsovereenkomst tussen verzekerde en verzekeraars. 
1.1.2 Verzekeringnemer: 
 de natuurlijke of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraars is aangegaan en als zodanig in de 

polis c.a. is vermeld en die de premie en kosten verschuldigd is. 
1.1.3 Verzekerde: 
 - degene die als zodanig in de polis c.a. als verzekeringnemer is vermeld; 
 - een andere natuurlijke of rechtspersoon dan verzekeringnemer, die aan de verzekeringsovereenkomst een recht kan  
  ontlenen. 
1.1.4 Verzekeraars: 
 zij die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor zijn aandeel in het verzekerde bedrag. 
1.1.5 Verzekerd belang: 
 het belang van verzekerde bij het behoud van de verzekerde zaak uit hoofde van eigendom of een ander zakelijk 

recht, dan wel het dragen van het risico voor het behoud of de aansprakelijkheid daarvoor. 
1.1.6 Verzekerde zaak: 
 al hetgeen verzekeraars ter verzekering is aangeboden en door hen is geaccepteerd en als zodanig in de polis c.a. is 

omschreven. 
1.1.7 Gebouw: 
 de als zodanig in de polis c.a. omschreven onroerende zaak (zaken) met al hetgeen volgens de algemeen aanvaarde 

verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt, daaronder begrepen de aan het gebouw bevestigde al dan niet afneembare 
accessoires, doch met uitzondering van de funderingen tot aan de onderzijde van de keldervloeren, tenzij deze 
volgens de polis c.a. zijn meeverzekerd; 

 voor zover niet voor afzonderlijke bedragen verzekerd, zijn onder de omschrijving alle bouwsels begrepen, die naar 
hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven, zoals bijgebouwen, terreinafscheidingen, 
slagbomen, vlaggemasten, zonweringen, beveiligingsapparatuur, buitenverlichting en reclame-uitingen. 

1.1.8 Huurdersbelang: 
 alle door verzekerde als huurder voor zijn rekening aangebrachte of door hem als zodanig van de vorige gebruiker 

overgenomen verbeteringen, verbouwingen en betimmeringen in of aan het (de) gebouw(en) zoals in de polis c.a. 
omschreven, onverschillig op welke wijze bevestigd en waarvoor de eigenaar van het gebouw resp. diens verzekeraars 
in geval van schade niet tot herstel en/of schadevergoeding zullen overgaan. 

1.1.9 Goederen: 
 grond- en hulpstoffen, halffabrikaten, eindprodukten, goederen in bewerking, emballage, reinigingsmiddelen en 

brandstoffen zich bevindende in het (de) gebouw(en) zoals in de polis c.a. omschreven. 
1.1.10 Bedrijfsuitrusting en/of inventaris: 
 al hetgeen, in eigendom, huur of anderszins en anders dan onder gebouw, huurdersbelang of goederen is genoemd en 

voor zover niet behorende tot een particuliere huishouding, verzekerde dient tot uitoefening van zijn bedrijf, beroep 
of andere daarmee verband houdende activiteiten, zich bevindende in het (de) gebouw(en) zoals in de polis c.a. 
omschreven, hieronder begrepen het belang van verzekerde bij de aanleg van nieuwe of het herstellen van bestaande 
installaties van nutsbedrijven; 

 uitgezonderd zijn gemunt geld en bankbiljetten, waardepapieren, onbewerkte edele metalen, ongezette edelgesteenten, 
motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en (lucht)vaartuigen, alles met inbegrip van losse onderdelen en accessoires, 
tenzij één en ander volgens de polis c.a. is meeverzekerd. 

1.1.11 Bereddingskosten: 
 de kosten die door verzekerde bij of na het ontstaan van een gedekte gebeurtenis worden gemaakt ter voorkoming of 

vermindering van schade aan verzekerde zaken. 
1.1.12 Opruimingskosten: 
 de kosten voor afbraak, wegruimen en/of afvoeren van de verzekerde zaken, die niet reeds in de schade-taxatie 

betreffende deze verzekerde zaken zijn begrepen en die het noodzakelijk gevolg zijn van een gedekte gebeurtenis. 
1.1.13 Indexering: 
 automatische en ononderbroken aanpassing van het verzekerd bedrag aan de door het Centraal Bureau voor de 



Statistiek vastgestelde index. 
1.1.14 Nieuwwaarde: 
 het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. 
1.1.15 Vervangingswaarde en/of dagwaarde: 
 het bedrag benodigd voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken, resp. voor 

zaken die als zodanig niet (meer) zijn te verkrijgen de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens 
waardevermindering door veroudering en/of slijtage. 

1.1.16 Marktwaarde: 
 de prijs die uitdrukking geeft aan de waarde op de inkoopmarkt, vermeerderd met eventuele door verzekerde 

gemaakte kosten. 
1.1.17 Herbouwwaarde: 
 het bedrag benodigd voor herbouw van het verzekerde gebouw onmiddellijk na een gedekte gebeurtenis op dezelfde 

plaats en met dezelfde bestemming. 
1.1.18 Verkoopwaarde: 
 de prijs van het gebouw bij verkoop exclusief de prijs voor de grond. 
1.1.19 Herinvestering: 
 het aanwenden van de schadevergoeding voor herstel, (her)bouw en/of aanschaf van soortgelijke zaken, als bedoeld 

onder gebouw, huurdersbelang en bedrijfsuitrusting en/of inventaris, ter voortzetting van het bedrijf, beroep of 
daarmee verband houdende activiteiten, dan wel functie vallende binnen de polisomschrijving. 

1.1.20 Gebeurtenis: 
 een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen, waardoor schade aan de verzekerde zaak (zaken) is 

ontstaan. 
1.1.21 Schade: 
 materiële aantasting van zaken in de vorm van beschadiging, vernietiging, vermissing of verdwijning ten gevolge van 

een gedekte gebeurtenis. 
1.1.22 Afmakingscourtage: 
 zijnde het bedrag (1%) dat bij de schade-uitkering door de Makelaars Wuthrich aan verzekerde in rekening wordt 

gebracht. 
 
 
Artikel 2   Omschrijving van de dekking 
 
2.1 Grondslag van de verzekering 
2.1.1 De door verzekerde aan de Makelaars Wuthrich verstrekte inlichtingen en gedane verklaringen -in welke vorm dan 

ook- vormen de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmee een geheel uit te maken. 
2.1.2 De omschrijving van het risico in de polis resp. de verzekerde zaken wordt aangemerkt als afkomstig van verzekerde. 
 
2.2 Bekendheid en risicowijziging 
2.2.1 Verzekeraars verklaren zich volkomen bekend met de ligging, bouwaard, constructie, wijze van gemeenschap, 

inrichting en gebruik van de verzekerde zaken ten tijde van het begin van de verzekering, alsmede met de belendingen 
gedurende de looptijd van de verzekering. 

2.2.2 Verzekerde heeft met betrekking tot de verzekerde zaken de vrijheid tot aanbouw, verbouwing, vervanging, 
uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan, alles mits binnen de grenzen gesteld 
door de omschrijving. 

2.2.3 Verzekerde dient verzekeraars via de Makelaars Wuthrich zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling te doen van: 
 - wijziging van hoofdbestemming of bouwaard van een gebouw; 
 - het buiten gebruik raken van een gebouw of een als zelfstandig aan te merken deel daarvan voor een  
  aaneengesloten periode die naar verwachting langer dan 3 maanden zal duren; 
 - leegstand van een gebouw of een als zelfstandig aan te merken deel daarvan langer dan 3 maanden; 
 - het geheel of gedeeltelijk kraken van een gebouw of een deel daarvan; 
 - verhuizing of verplaatsing van zijn bedrijf. 
 Bedoelde mededeling dient in ieder geval binnen 2 maanden te worden gedaan, tenzij verzekerde van het optreden 

van één der genoemde wijzigingen niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. 
2.2.4 Behalve in geval van wijziging van hoofdbestemming of bouwaard geeft de verzekering in de gevallen genoemd 

onder 2.2.3 alleen nog dekking voor de gevolgen van brand, ontploffing, blikseminslag, luchtverkeer en storm, als 
onder 2.3 resp. in Clausuleblad WCBB21 omschreven en voor zover reeds tegen schade door deze gebeurtenissen 
verzekerd was.  

2.2.5 Indien een wijziging als bedoeld onder 2.2.3 leidt tot een toestand waardoor, had deze bij aanvang van de verzekering 
bestaan, voor enige verzekerde zaak een andere premie zou hebben gegolden, dan zal die premie binnen 2 maanden 



na ontvangst van de onder 2.2.3 bedoelde mededeling opnieuw moeten worden vastgesteld en zal premieverbetering 
zijn verschuldigd resp. premierestitutie worden verleend, te rekenen vanaf het ogenblik van de risikowijziging, tenzij 
het premiebedrag minder dan ε 10 bedraagt. 

2.2.6 Verzekeraars hebben de vrijheid binnen twee maanden na ontvangst van de onder 2.2.3 bedoelde mededeling de 
verzekering niet of slechts op gewijzigde voorwaarden en/of met gewijzigde premie voort te zetten. 

 De verzekering eindigt dan één maand na de mededeling hiervan door verzekeraars, tenzij partijen voortzetting van de 
verzekering op nieuwe voorwaarden en/of met gewijzigde premie overeenkomen. 

2.2.7 Verzuimt verzekerde tijdig mededeling te doen van de risikowijzigingen genoemd in 2.2.3 en maken verzekeraars 
aannemelijk dat zij de verzekering niet of slechts gewijzigd voortgezet zouden hebben, dan vervalt alle recht op 
schadevergoeding 2 maanden na de datum van risikowijziging. 

 Indien verzekeraars de verzekering tegen een hogere premie zouden hebben voortgezet, dan wordt een eventuele 
schade vergoed in dezelfde verhouding als de voor het optreden van de risikowijziging geldende premie staat tot de 
nieuw te noteren premie. 

 Indien verzekeraars de verzekering tegen gewijzigde voorwaarden zouden hebben voortgezet, dan wordt een 
eventuele schade vergoed met inachtneming van deze gewijzigde voorwaarden. 

 
2.3 Omvang van de dekking 
2.3.1. De verzekering dekt tegen schade aan de in de polis c.a. omschreven verzekerde zaken veroorzaakt door: 
2.3.2 Brand: 
 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; 
 met brand wordt gelijkgesteld schade tijdens of door brandblussing en/of bereddering veroorzaakt; 
2.3.3 Ontploffing: 
 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 voor 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; 

 de bij deze omschrijving behorende toelichting is door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland ter griffie 
van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd; 

2.3.4 Blikseminslag: 
 een ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, welke door de hiermee gepaard gaande hoge 

temperatuur en/of druk met het blote oog waarneembare schade aanricht aan het aardoppervlak of de zich daarop 
bevinden de zaken; 

 derhalve is geen sprake van blikseminslag indien uitsluitend schade is aangericht aan elektrische/ elektronische 
apparatuur/installaties door overspanning/inductie of overbelasting, tenzij andere sporen van blikseminslag in of aan 
het object waarin de verzekerde zaken aanwezig zijn worden aangetroffen, resp. overspanning/inductie of 
overbelasting volgens de polis c.a. uitdrukkelijk is meeverzekerd; 

2.3.5 Luchtverkeer: 
 het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan 

verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander 
voorwerp, alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp; 

 met schade door luchtverkeer wordt gelijkgesteld: 
 - schade veroorzaakt door een meteoriet, waaronder te verstaan een massa uit de kosmos, die de dampkring is  
  binnengekomen en daar in brand is geraakt; 
 - schade die ontstaat als gevolg van het doorbreken van de geluidsbarrière door een luchtvaartuig. 
2.3.6 Voor zover dat uit de polis c.a. blijkt, dekt de verzekering eveneens tegen schade aan de in de polis c.a. omschreven 

verzekerde zaken veroorzaakt door één of meer gebeurtenissen als in Clausuleblad WCBB21 of -in de polis c.a. van 
toepassing verklaarde- latere versies en/of in de polis c.a. zelf omschreven. 

2.3.7 De dekking geschiedt ongeacht of de gebeurtenis(sen) is (zijn) veroorzaakt door eigen gebrek of eigen bederf of uit de 



aard en de natuur van de verzekerde zaak (zaken) zelf onmiddellijk voortspruit(en). 
2.3.8 Met schade aan de verzekerde zaken doordat deze zelf door de gebeurtenis worden getroffen, wordt gelijkgesteld 

schade aan deze en andere verzekerde zaken die daarvan het gevolg is. 
2.3.9 Treft de gebeurtenis niet verzekerde zaken, onverschillig aan wie toebehorend, dan is ook verzekerd tegen daardoor 

ontstane schade aan de verzekerde zaken, doch alleen indien die het gevolg is van de nabijheid van die niet 
verzekerde zaken. 

 
2.4 Verzekeringsgebied goederen en/of bedrijfsuitrusting en/of inventaris 
2.4.1 De goederen en bedrijfsuitrusting en/of inventaris zijn verzekerd voor zover zij zich bevinden in het (de) gebouw(en) 

zoals in de polis c.a. vermeld. 
2.4.2 Indien de goederen en/of de bedrijfsuitrusting en/of inventaris zich in (eiland)vitrines, etalagekasten of automaten 

bevinden, zijn zij zijn verzekerd tegen een gedekte gebeurtenis. 
 Voor zover de schade ten laste van verzekerde komt, zijn automaten en vitrines zelf meegedekt, behalve tegen schade 

als gevolg van een gebeurtenis als omschreven in clausule 3 van Clausuleblad WCBB21 of -in de polis c.a. van 
toepassing verklaarde- latere versies omschreven. 

2.4.3 Indien de goederen en/of de bedrijfsuitrusting en/of inventaris zich tijdelijk, dat wil zeggen gedurende ten hoogste 3 
maanden achtereen, buiten het (de) onder 2.4.1 bedoelde gebouw(en) resp. elders in de Europese Unie, Noorwegen of 
Zwitserland bevinden, zijn zij als volgt verzekerd: 

 - in andere gebouwen: 
  tegen een gedekte gebeurtenis tot een maximum van 10% van het hoogste verzekerde bedrag op enig risico-adres  
  op goederen en/of bedrijfsuitrusting en/of inventaris als in de polis c.a. omschreven en maximaal ε 12.500 per  
  gebeurtenis; 
 - buiten gebouwen: 
  tegen de gevolgen van brand, ontploffing, blikseminslag, gewelddadige beroving of afpersing en luchtverkeer, als  
  onder 2.3 resp. in Clausuleblad WCBB21 of -in de polis c.a. van toepassing verklaarde- latere versies omschreven  
  en voor zover reeds tegen schade door deze gebeurtenissen verzekerd was, tot een maximum van 10% van het  
  hoogste verzekerde bedrag op enig risico-adres op goederen en/of bedrijfsuitrusting en/of inventaris als in de polis  
  c.a. omschreven en maximaal ε 12.500. 
 
2.5 Eigendommen van directie, personeel en/of andere derden 
2.5.1 Voor zover er na toepassing van het onder 4.3 bepaalde op het totaal van de verzekerde zaken nog een surplusdekking 

aanwezig is, wordt dit surplus gebruikt ten behoeve van de dekking op privé-eigendommen van directie, personeel 
en/of derden, voor zover deze eigendommen niet of niet voldoende elders verzekerd zijn, resp. hierin niet reeds in een 
voortaxatierapport is voorzien. 

 
2.6 Andere verzekeringen (samenloop) 
2.6.1 Indien blijkt dat ten tijde van de schade de verzekerde zaken tevens door één of meerdere andere verzekeringen zijn 

gedekt en het totaal van de verzekerde bedragen van alle verzekeringen de waarde van de verzekerde zaken overtreft, 
worden de bij deze verzekering verzekerde bedragen geacht te zijn verminderd naar evenredigheid van het totaal van 
de verzekerde bedragen en de waarde van de verzekerde zaken, zonder dat vermindering of restitutie van premie 
plaatsvindt. 

2.6.2 Het onder 2.6.1 bepaalde zal ook gelden indien de bedoelde verzekeringen bij verschillende polissen en op 
verschillende dagen zijn aangegaan, onverminderd evenwel het bij artikel 277 WvK bepaalde, voor zover de 
verzekeringen van oudere datum dan deze verzekering zijn en geen bepaling als onder 2.6.1 vermeld bevatten. 

2.6.3 Verzekerde is in geval van schade verplicht op verzoek van verzekeraars alle overige hem bekende verzekeringen op 
te geven, die op de verzekerde zaken onmiddellijk voor de schade lopende waren. 

2.6.4 Schade aan goederen, eveneens verzekerd op een speciaal daarvoor afgesloten verzekering, wordt slechts vergoed 
indien deze speciale verzekering geen of onvoldoende dekking biedt, ongeacht of in die speciale verzekering een 
samenloopartikel is opgenomen. 

 
 
Artikel 3   Uitsluitingen 
 
3.1 Naast hetgeen eventueel elders in de polis c.a. mocht zijn bepaald, biedt deze verzekering geen dekking voor schade 

die het gevolg is van in dit artikel opgenomen uitsluitingen. 
3.2 Uitgesloten is schade die het gevolg is van: 
3.2.1 opzet of goedvinden van verzekerde of enige andere belanghebbende bij schadevergoeding uit hoofde van deze 

verzekering; 
 in dit verband zullen verzekeraars geen beroep doen op eigen schuld resp. merkelijke schuld of nalatigheid van 

verzekerde als bedoeld in artikel 276 en 294 WvK; 



3.2.2 molest, waaronder uitsluitend te verstaan: 
 - gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander,  
  gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden, waaronder mede te verstaan het gewapend optreden van  
  een Vredesmacht der Verenigde Naties; 
 - burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij  
  een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is; 
 - opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag; 
 - binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich  
  voordoend binnen een staat; 
 - oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag; 
 - muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht  
  tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn; 
 deze nadere omschrijvingen vormen een onderdeel van een tekst die door het Verbond van Verzekeraars ter griffie 

van de Arrondissementsrechtbank te   
 's-Gravenhage is gedeponeerd; 
3.2.3 atoomkernreacties, waaronder te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, 

kunstmatige en natuurlijke radio-activiteit, onverschillig hoe de reactie is ontstaan; 
 deze uitsluiting geldt niet voor schade veroorzaakt door radio-actieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie 

bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, 
landbouwkundige, 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 radio-actieve stoffen en voor zover krachtens de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen of enig 
verdrag niet een derde aansprakelijk is. Onder “kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van 
bedoelde wet (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. 

3.2.4 aardbeving en/of vulkanische uitbarsting; 
 bij schade ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de verzekerde 

zaken de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen dat 
de schade niet aan die verschijnselen is toe te schrijven; 

3.2.5 overstroming, waaronder te verstaan het bezwijken of overlopen van dijken of kaden, sluizen of andere 
waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door de verzekering gedekte 
gebeurtenis; 

 deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming. 
 
 
Artikel 4   Omschrijving van de schadebehandeling 
 
4.1 Schade-aanmelding 
4.1.1 Zodra verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor verzekeraars tot een verplichting tot schadevergoeding 

kan leiden, is verzekerde verplicht: 
 - deze zo spoedig mogelijk aan verzekeraars via de Makelaars Wuthrich te melden; 
 - aan verzekeraars via de Makelaars Wuthrich alle gegevens te verstrekken en alle dienaangaande stukken aan hen  
  door te zenden; 
   deze gegevens en/of stukken zullen (mede) dienen tot vaststelling van de oorzaak, toedracht en omvang van de  
  schade en het recht op schadevergoeding; 
 - alles in het werk te stellen om schade te beperken; 
 - zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraars zou kunnen schaden; 
 - in geval van (een vermoeden van) enig strafbaar feit daarvan ten spoedigste aangifte te doen bij de politie. 
4.1.2 De onder 4.1.1 omschreven verplichtingen vervallen, indien het bedrag van de te claimen schadevergoeding beneden 

het in de polis c.a. vermelde eigen risico blijft, alsmede indien verzekerde besluit de schade voor eigen rekening te 
nemen. 

4.1.3 Het recht op schadevergoeding vervalt, indien verzekerde één of meer van de onder 4.1.1 omschreven verplichtingen 
niet is nagekomen en voor zover daardoor de belangen van verzekeraars daadwerkelijk zijn geschaad. 

 
4.2 Schadevaststelling 
4.2.1 De schade zal: 
 - door bemiddeling van de Makelaars Wuthrich in onderling overleg tussen verzekerde en verzekeraars worden  
  geregeld of 
 - door een door verzekeraars via de Makelaars Wuthrich te benoemen onafhankelijk expert worden vastgesteld of 
 - door twee experts, beide via de Makelaars Wuthrich te benoemen, één door verzekerde en één door verzekeraars,  
  worden vastgesteld. 



 In het laatste geval benoemen beide experts samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden, een derde expert, die 
bij gebrek aan overeenstemming over de omvang van de schade een bindende uitspraak doet, welke binnen de 
grenzen van de taxaties van beide experts zal liggen. 

4.2.2 Indien enige benoeming door nalatigheid of door gebrek aan overeenstemming niet tot stand komt, zal een benoeming 
op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht 
gedaan, voor alle partijen bindend zijn. De partij van wie deze actie uitgaat, zal daarvan aan de wederpartij terstond 
kennis geven. 

4.2.3 De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te laten bijstaan. 
 Bij verzekering van verschillende verzekerde zaken kan iedere partij benoeming van een afzonderlijke expert per 

onderdeel verlangen. 
4.2.4 Medewerking aan de omschreven gang van zaken houdt voor verzekeraars geen verplichting tot schadevergoeding in. 
4.2.5 Partijen zijn verplicht de experts alle medewerking te geven die deze voor een juiste taakvervulling nodig oordelen, 

waaronder het ter inzage geven van de polis c.a. en het verschaffen van inlichtingen omtrent oorzaak, toedracht en 
omvang van de schade. 

4.2.6 Honoraria en kosten van experts en deskundigen zijn ten volle voor rekening van verzekeraars. 
 Overtreft het totaal aan declaraties van de namens verzekerde benoemde experts en deskundigen het overeenkomstige 

totaal van de kant van verzekeraars, dan is het meerdere voor rekening van verzekerde. 
 
4.3 Verbrugging 
4.3.1 Overschotten van te hoog verzekerde zaken kunnen worden aangewend voor tekorten op te laag verzekerde zaken. 
 Indien zaken, mits met voortaxatie verzekerd, niet meer aanwezig zijn, worden de vrijvallende bedragen aangewend 

voor de vervangende zaken. Heeft geen dan wel slechts gedeeltelijke vervanging plaatsgehad, dan worden de 
vrijvallende bedragen in de in dit artikelonderdeel bedoelde herberekening betrokken. 

4.3.2 De premie wordt vervolgens herberekend op basis van de waarden onmiddellijk voor de schade tegen de 
onderscheiden premievoeten. 

4.3.3 Indien na herberekening blijkt, dat het totaal der oorspronkelijke premiebedragen gelijk is aan of groter dan het totaal 
der herberekende premiebedragen, wordt geen onderverzekeringsregel toegepast en vindt schadevergoeding plaats op 
basis van de onmiddellijk voor de schade vastgestelde waarde. 

4.3.4 Indien na herberekening blijkt, dat het totaal van de oorspronkelijke premiebedragen kleiner is dan het totaal van de 
herberekende premiebedragen, worden de verzekerde bedragen herleid in de verhouding waarin de tekorten aan de 
verschuldigde premie staan tot het totale overschot aan premie, zodanig dat alsdan het totaal van de herberekende 
premiebedragen gelijk is aan het totaal van de oorspronkelijke premiebedragen en vindt schadevergoeding plaats 
volgens de onderverzekeringsregel. 

 
 
Artikel 5   Omvang van de schadevergoeding 
 
5.1 Schadevergoeding 
5.1.1 De verplichting van verzekeraars tot schadevergoeding na een gedekte gebeurtenis omvat tot ten hoogste het (de) 

verzekerde bedrag(en) het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na 
de gedekte gebeurtenis of -naar keuze van verzekeraars- de herstelkosten van die zaken onmiddellijk na de 
gebeurtenis, voor zover naar het oordeel van de experts die zaken voor herstel vatbaar zijn, alsmede -bij de 
verzekering op basis van nieuwwaarde- de grootte van een door de gebeurtenis veroorzaakte en door het herstel niet 
opgeheven waardevermindering. 

 
5.2 Schadevergoeding(en) boven het (de) verzekerde bedrag(en) 
5.2.1 Verzekeraars vergoeden na een gedekte gebeurtenis voorts, zo nodig boven het (de) verzekerde bedrag(en), op 

premier-risque-basis overeenkomstig het bij artikel 253 lid 3 WvK bepaalde: 
5.2.2 het bedrag van de bereddingskosten; 
5.2.3 het bedrag van de opruimingskosten op het schade-adres zoals in de polis c.a. omschreven tengevolge van een gedekte 

gebeurtenis, echter tot een maximum van 10% van het totaal van de verzekerde bedragen op het schade-adres en 
maximaal ε 500.000 per schade-adres per gebeurtenis; 

5.2.4 het bedrag van de extra kosten, die verzekerde krachtens wettelijk voorschrift of op last van de overheid na een 
gedekte gebeurtenis moet maken, alsmede de extra kosten noodzakelijk voor veiligheidsmaatregelen, echter tot een 
maximum van 10% van het totaal van de verzekerde bedragen op het schade-adres en maximaa ε 12.500 per 
gebeurtenis; 

5.2.5 het bedrag van de kosten van vervoer en opslag van de verzekerde zaken resp. het huren van een vervangende ruimte 
teneinde na een gedekte gebeurtenis het bedrijf van verzekerde voort te zetten, echter tot een maximum van 10% van 
het totaal van de verzekerde bedragen op het schade-adres en maximaal ε 12.500 per gebeurtenis; 

5.2.6 schade aan de tuin met alles wat daartoe behoort, alsmede de bestrating etc., voor zover voor rekening van verzekerde 



komende en mits als gevolg van een gedekte gebeurtenis, met uitzondering van alle vormen van diefstalschade, 
vandalismeschade, stormschade, waterschade en olielekkage, echter tot een maximum van 10% van het totaal van de 
verzekerde bedragen op het schade-adres en maximaal ε 5.000 per gebeurtenis; 

5.2.7 voor zover de verzekerde zaak een gebouw betreft: 
 huurderving op basis van de huurwaarde van het gebouw -te berekenen volgens de plaatselijk geldende normen vlak 

voor de schade- indien dit door een gedekte gebeurtenis onbruikbaar is geworden, ongeacht of verzekerde dit gebouw 
zelf gebruikt, voor een termijn van maximaal 52 weken of maximaal 13 weken indien binnen laatstgenoemde termijn 
niet tot herbouw -hetzij ter plekke, hetzij elders- is overgegaan, echter tot een maximum van 10% van het verzekerde 
bedrag van het gebouw op het schade-adres; 

5.2.8 voor zover de verzekerde zaak bedrijfsuitrusting en/of inventaris betreft: 
 - schade aan geld en geldswaardig papier, voor zover eigendom van verzekerde en zich bevindende in het op de  
  polis c.a. omschreven gebouw als gevolg van een gebeurtenis waartegen ook de bedrijfsuitrusting en/of inventaris  
  verzekerd is, echter tot een maximum van ε 1.250 per gebeurtenis; 
 - schade door het abusievelijk als betaling van derden ontvangen van vals contant geld of vals geldswaardig papier  
  (waaronder niet wordt verstaan al dan niet achteraf gebleken ongedekte cheques, betaalkaarten, etc.) in het bedrijf  
  of beroep van verzekerde, echter tot een maximum van ε 1.250 per gebeurtenis; 
 - schade aan het gebouw door vandalisme of door inbraak of poging daartoe of als gevolg van diefstal van tot het  
  gebouw behorende onderdelen, voor zover de kosten van herstel voor rekening van verzekerde komen en één en  
  ander niet elders verzekerd is, echter tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag hiervan op het schade- 
  adres en maximaal ε 1.250 per gebeurtenis; 
5.2.9 de honoraria en kosten van experts en deskundigen als onder 4.2.6 bedoeld. 
 
5.3 Als waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis zal worden aangehouden 
5.3.1 in geval van verzekering op basis van een geldige voortaxatie: het bedrag van de voortaxatie overeenkomstig artikel 

6; 
5.3.2 in alle andere gevallen: 
 voor bedrijfsuitrusting en/of inventaris: 
5.3.3 de nieuwwaarde; 
5.3.4 daarentegen zal de vervangingswaarde worden aangehouden: 
 - indien niet tot voortzetting van het bedrijf en/of herinvestering wordt overgegaan; 
 - voor bedrijfsuitrusting en/of inventaris waarvan de vervangingswaarde onmiddellijk voor het gevaar minder  
  bedroeg dan 40% van de nieuwwaarde; 
 - voor geleaste en/of gehuurde bedrijfsuitrusting en/of inventaris, echter zal nooit meer worden vergoed dan  
  verzekerde aan de leasemaatschappij of verhuurder verschuldigd is; 
 - voor bedrijfsuitrusting en/of inventaris die onttrokken was aan het gebruik waarvoor zij bestemd was; 
 - voor motorrijtuigen, brom- en snorfietsen, caravans en aanhangwagens, (lucht)vaartuigen, alsmede losse  
  onderdelen en accessoires daarvan, voor zover deze zaken onderdeel uitmaken van de verzekerde zaken, 
  resp. de marktwaarde voor zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde; 
 voor gebouwen en/of huurdersbelang: 
5.3.5 - de herbouwwaarde, mits verzekerde binnen twaalf maanden na de schadedatum mededeelt dat de schade hersteld  
  wordt resp. het gebouw herbouwd wordt en voor zover de investering of herbouw binnen redelijke termijn  
  gepleegd wordt; 
  in ieder geval wordt van de herbouwwaarde uitgegaan, indien deze lager is dan de verkoopwaarde; 
5.3.6 - de verkoopwaarde indien het gebouw: 
   -  niet hersteld of herbouwd wordt; 
   -  bestemd was voor afbraak of onteigening; 
   -  door de overheid onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard; 
   -  of een als zelfstandig aan te merken deel daarvan langer dan 3 maanden buiten gebruik was of leegstond; 
   - geheel of gedeeltelijk was gekraakt; 
   - ten verkoop stond aangeboden, 
   tenzij op verzekerde een herbouwplicht rust; 
 voor andere goederen: 
5.3.7 - de marktwaarde voor nog niet verkochte zaken; 
5.3.8 - de verkoopprijs voor reeds verkochte, doch nog niet afgeleverde zaken. 



5.4 Index 
5.4.1 Bij verzekering op basis van indexering wordt met inwerking van de index op het (de) verzekerde bedrag(en) 

onmiddellijk voor de schade rekening gehouden, eventueel tot het in artikel 7 genoemde maximum. 
 
5.5 Onderverzekering 
5.5.1 Schadevergoeding is slechts naar evenredigheid verschuldigd, indien het (de) verzekerde bedrag(en) lager is (zijn) 

dan de waarde(n) van de verzekerde zaken onmiddellijk voor de schade. 
 Indien de polis c.a. verschillende verzekerde zaken met eventueel verschillende verzekerde bedragen kent, geldt de 

onderverzekeringsregel per verzekerd onderdeel. 
 
5.6 Schade-uitkering 
5.6.1 Verzekeraars hebben het recht om bij schadevergoeding op basis van herbouwwaarde of nieuwwaarde eerst 100% van 

de naar verkoopwaarde resp. vervangingswaarde berekende schadevergoeding te voldoen en het restant eerst te 
voldoen nadat herinvestering heeft plaatsgevonden. 

 De totale op de materiële schade betrekking hebbende schadevergoeding(en) zal (zullen) nooit meer bedragen dan de 
werkelijk bestede kosten. 

5.6.2 De verschuldigde schadevergoeding(en) zal (zullen) worden voldaan binnen 4 weken na ontvangst door verzekeraars 
van alle noodzakelijke gegevens. 

 
5.7 Verlies van recht op schadevergoeding 
5.7.1  Elk recht op schadevergoeding vervalt resp. verjaart: 
 - indien verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt; 
 - indien niet binnen 1 jaar, nadat schadevergoeding definitief door verzekeraars is geweigerd, een rechtsvordering is  
  ingesteld; 
 - door verloop van de 5 jaarstermijn als omschreven in artikel 3:307 BW. 
 
5.8 Regres 
5.8.1 In geval er sprake is van de mogelijkheid tot verhaal op één of meerdere tot hetzelfde concern als verzekerde 

behorende schadeveroorzakende derden, zullen verzekeraars -voor zover onder een aansprakelijkheidsverzekering op 
grond van de opzichtclausule of anderszins geen dekking wordt verleend- geheel afzien van hun verhaalsrechten. 

 
 
Artikel 6   Voortaxatie 
 
6.1 Indien uit de polis c.a. blijkt dat de verzekering is gesloten op basis van een voortaxatie door deskundigen als bedoeld 

in artikel 275 WvK, dan is deze voortaxatie gedurende 3 jaar -te rekenen vanaf de dagtekening van het taxatierapport- 
geldig en voor partijen bindend. 

 Het taxatierapport wordt geacht deel uit te maken van deze overeenkomst. 
6.2 Indien op de verzekering van aldus getaxeerde gebouwen de indexclausule van toepassing is, dan is deze voortaxatie 

gedurende 6 jaar -te rekenen vanaf de dagtekening van het taxatierapport- geldig en bindend. 
 Verhoging of verlaging van het (de) verzekerde bedrag(en) voortvloeiende uit de indexering wordt geacht op dezelfde 

wijze te zijn getaxeerd. 
6.3 Indien voor afloop van de genoemde termijnen geen nieuw taxatierapport is opgemaakt, dan blijft de voortaxatie nog 

gedurende 12 maanden van kracht als een partijentaxatie als bedoeld in artikel 274 WvK. 
 Daarna wordt (worden) het (de) verzekerde bedrag(en) beschouwd als een opgave van verzekerde zelf als bedoeld in 

artikel 273 WvK. Hierbij zal het taxatierapport als leidraad dienen. 
6.4 Indien uit de polis c.a. blijkt dat de verzekerde zaken zijn getaxeerd door partijen zelf als omschreven in artikel 274 

WvK, dan zal (zullen) het (de) verzekerde bedrag(en) gelden tot het einde van de verzekering, één en ander 
behoudens het recht van verzekeraars om de bovenmatigheid te bewijzen van dat (die) bedrag(en) ten tijde van de 
schade. 

6.5 De onder 6.1 t/m 6.4 bedoelde voortaxaties gelden niet meer: 
 - indien na overgang van het verzekerd belang de nieuwe verzekerde het (de) gebouw(en) een andere  
  hoofdbestemming geeft; 
 - zodra sprake is van leegstand of kraken langer dan 3 maanden, danwel het (de) gebouw(en) onbewoonbaar of  
  onbruikbaar was (waren) verklaard resp. bestemd was (waren) voor afbraak of onteigening; 
 - zodra besloten is tot definitieve buitenbedrijfstelling van het getaxeerde; 
 - indien na schade geen herinvestering plaatsvindt; 
 - indien het (de) gebouw(en) ten verkoop stond(en) aangeboden, 
 tenzij op verzekerde een herbouwplicht rust. 
 



Artikel 7   Indexering 
 
7.1 Indien de verzekering of een deel ervan is gesloten op indexbasis, is het navolgende van toepassing. 
7.2 Jaarlijks wordt (worden) per de premievervaldatum het (de) verzekerde bedrag(en) -en in evenredigheid daarmee de 

premie- verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten overeenkomstig het laatste door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek vastgestelde indexcijfer voor bouwkosten. 

7.3 In geval van schade zullen de onder 4.2 bedoelde experts behalve de daar vermelde taxaties ook een raming geven 
van het indexcijfer op het moment van de schade. Is laatstbedoeld indexcijfer hoger dan het indexcijfer ten tijde van 
de laatste premievervaldatum, dan geldt (gelden) voor de regeling van de schade als verzekerd(e) bedrag(en) het (de) 
bedrag(en), overeenkomende met het indexcijfer op het moment van de schade, echter met een maximum van 125% 
van het (de) op de laatste premievervaldag vastgestelde verzekerde bedrag(en). 

 
 
Artikel 8  Vermindering verzekerd bedrag na schade 
 
8.1 De verzekering blijft na de schade van kracht voor het (de) oorspronkelijke verzekerde bedrag(en), verminderd met 

een bedrag gelijk aan de schadevergoeding(en) exclusief de kosten die zo nodig boven het (de) verzekerde bedrag(en) 
worden vergoed. 

8.2 Indien de verzekeringstermijn langer is dan 12 maanden en deze termijn voor de premiebetaling in tijdvakken is 
verdeeld, is voor ieder op de schade volgend tijdvak premie over het (de) verminderde bedrag(en) verschuldigd. 

 
 
Artikel 9  Overgang verzekerd belang 
 
9.1 Ten aanzien van goederen strekt de verzekering ten behoeve van zowel verzekerde als van derden, onverschillig 

wanneer die derden belanghebbenden zijn geworden, met of zonder lastgeving. 
9.2 Ten aanzien van de overige verzekerde zaken geldt, dat de verzekering het verzekerd belang volgt indien en voor 

zover het totale verzekerde belang op een ander overgaat, echter met inachtneming van het hierna bepaalde. 
9.2.1 Na overgang van het verzekerd belang door overlijden blijft de verzekering van kracht, tenzij de nieuwe verzekerde 

en/of verzekeraars de verzekering binnen 3 maanden na het overlijden opzegt (opzeggen), zulks voor wat betreft 
verzekeraars met inachtneming van een termijn van tenminste 8 dagen. 

9.2.2 Na overgang van het verzekerd belang anders dan door overlijden blijft de verzekering van kracht, tenzij de nieuwe 
verzekerde en/of verzekeraars de verzekering binnen 2 maanden na overgang van het eigendom opzegt (opzeggen), 
zulks voor wat betreft verzekeraars met inachtneming van een termijn van tenminste 8 dagen en onverlet het bepaalde 
onder 13.3.4. 

9.3 Het in dit artikel bepaalde kan niet tot verlenging van de overeenkomst of tot beperking van het recht tot opzegging 
uit andere hoofde leiden. 

9.4 Vestiging van het recht van pand of hypotheek geldt niet als overgang van belang. 
 
 
Artikel 10  Premiebetaling en -restitutie 
 
10.1 De Makelaars Wuthrich hebben zich tegenover verzekeraars tot betaling van premie en kosten als eigen schuld 

verbonden. Op grond hiervan is verzekeringnemer gehouden premie en kosten aan deze Makelaars te voldoen. 
Verzekeringnemer is tegenover verzekeraars gekweten voor zover hij premie en kosten aan de Makelaars Wuthrich 
heeft voldaan. 

 Onverminderd de aansprakelijkheid van verzekeringnemer tot betaling van de verschuldigde premie en kosten aan de 
Makelaars Wuthrich, zal deze verzekering slechts van kracht zijn voor de termijn waarvoor premie en kosten aan deze 
Makelaars zijn betaald, alsmede voor de termijn waarvoor deze Makelaars verzekeringnemer krediet hebben verleend. 
Verzekeringnemer zal bij de interpretatie hiervan worden geacht krediet te hebben gehad, tenzij hem dit uitdrukkelijk 
is opgezegd. 

10.2 Door aanneming van de polis c.a. door verzekeringnemer worden bovendien de Makelaars Wuthrich geacht door 
verzekeringnemer onherroepelijk te zijn gemachtigd verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen uit hoofde van de 
polis te ontslaan, indien verzekeringnemer -of in geval de verzekering door bemiddeling van een tweede 
tussenpersoon is gesloten deze tussenpersoon- nalaat premie en kosten aan de Makelaars Wuthrich te voldoen, zulks 
onverminderd de plicht van verzekeringnemer het verschuldigde alsnog te betalen. 

10.3 Indien verzekeringnemer weigert premie en kosten te betalen en de Makelaars Wuthrich tot (buiten)gerechtelijke 
incasso moeten overgaan, dient verzekeringnemer naast het verschuldigde tevens 15% incassokosten over de 
hoofdsom te voldoen. 

 Iedere betaling zal eerst strekken tot vereffening van de incassokosten en het restant pas tot vereffening van premie en 



kosten. 
10.4 Verzekeringnemer heeft alleen recht op terugbetaling van premie wanneer verzekeraars gebruik maken van hun 

opzeggingsrecht onder 9.2.1 en 9.2.2 bedoeld resp. in geval van definitieve opheffing van het bedrijf of beëindiging 
van de activiteiten van verzekerde als onder 13.3.3 bedoeld. Alsdan zal de te restitueren premie worden vastgesteld 
naar evenredigheid van de onverstreken termijn en onder aftrek van ε 4 royementskosten, tenzij het premiebedrag 
minder dan ε 10 bedraagt. 

10.5 Onder verzekeringnemer wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan iedere verzekerde die premie en 
kosten is verschuldigd. 

10.6 De Makelaars Wuthrich zullen de hun krachtens 10.2 toekomende bevoegdheden slechts uitoefenen na overleg met de 
leidende verzekeraar. 

10.7 De onder 10.1 bedoelde verplichting van de Makelaars Wuthrich tot betaling van premie en kosten als eigen schuld 
bestaat niet ten aanzien van premie en kosten die verzekeringnemer verschuldigd wordt na het moment waarop de 
Makelaars Wuthrich verzekeraars hebben medegedeeld dat het krediet aan verzekeringnemer is opgezegd. 

 
 
Artikel 11  Wijziging van premie en/of voorwaarden 
 
11.1 Indien verzekeraars premie(s) en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort en bloc, danwel groepsgewijs 

wijzigen, hebben zij het recht premie(s) en/of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te 
passen en wel op een door hen te bepalen datum. 

11.2 Verzekerde wordt van de voorgenomen wijziging(en) tijdig schriftelijk door de Makelaars Wuthrich in kennis gesteld 
en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen 30 dagen na de dag waarop hij hiervan door de 
Makelaars Wuthrich in kennis is gesteld, schriftelijk het tegendeel aan de Makelaars Wuthrich heeft bericht. In dit 
laatste geval eindigt de verzekering per de onder 11.1 bedoelde wijzigingsdatum of zoveel eerder of later als partijen 
nader overeenkomen. 

11.3 Bestaat de verzekering uit verschillende in de polis c.a. en in de premie-opstelling gespecificeerde onderdelen, dan 
geldt de onder 11.1 bedoelde herzieningsregeling per onderdeel en is beëindiging van de verzekering als onder 11.2 
bedoeld alleen mogelijk voor het (de) onderdeel (onderdelen) waarop de aanpassing betrekking heeft. 

11.4 De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekerde geldt niet indien: 
 - de wijziging van premie(s) en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; 
 - de wijziging een verlaging van premie(s) en/of uitbreiding van de dekking inhoudt. 
 
 
Artikel 12  Kwijting 
 
12.1 Verzekeraars zullen wettig zijn gekweten door verrekening met of kwijting door de Makelaars Wuthrich, tenzij de 

rechthebbende anders wenst en hij dit tevoren aan de leidende verzekeraar heeft medegedeeld per aangetekende brief, 
waarvan de ontvangst eveneens tevoren schriftelijk is erkend en voor zover de verschuldigde premie en kosten zijn 
voldaan. 

 
 
Artikel 13  Looptijd van de verzekering 
 
13.1 Begin en einde van de verzekering 
13.1.1 De verzekering gaat in op de in de polis c.a. genoemde aanvangsdatum om 12.00 uur en eindigt op de in de polis c.a. 

genoemde einddatum eveneens om 12.00 uur. 
 
13.2 Duur van de verzekering 
13.2.1 De verzekering is aangegaan voor een periode als in de polis c.a. is omschreven en wordt geacht daarna telkens 

stilzwijgend te zijn voortgezet voor de in de polis c.a. genoemde contractduur. 
 
13.3 Beëindiging van de verzekering 
13.3.1 Opzegging van de verzekering door één van beide partijen tegen het einde van de contractduur waarvoor de 

verzekering is aangegaan of verlengd, dient per aangetekende brief te geschieden aan de Makelaars Wuthrich met 
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden. 

13.3.2 Een opzegging door verzekerde is slechts van kracht, indien zij tot de contractvervaldatum van de verzekering wordt 
gehandhaafd en zal, indien zij voor die datum wordt herroepen, geacht worden nimmer te hebben plaatsgehad. 

13.3.3 De verzekering eindigt voorts: 
 - indien verzekerde gebruik maakt van zijn in 11.2 omschreven recht; 
 - indien verzekeraars binnen 14 dagen nadat zij schadevergoeding hebben verleend resp. schadevergoeding hebben  



  geweigerd resp. nadat zich een door de verzekering gedekte gebeurtenis heeft voorgedaan, de verzekering hebben  
  opgezegd resp. verzekerde en verzekeraars geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over maatregelen en/of  
  voorzieningen en/of wijziging van voorwaarden ter beperking van het risico; de verzekering eindigt dan na 30  
  dagen te rekenen vanaf de dag van verzending van deze opzegging; 
 - indien de Makelaars Wuthrich gebruik maken van het hun onder 10.2 toegekende recht; de verzekering eindigt dan  
  met onmiddellijke ingang; 
 - bij definitieve opheffing van het bedrijf of beëindiging van de activiteiten van verzekerde; de verzekering eindigt  
  dan op de dag van opheffing van het bedrijf resp. beëindiging van de activiteiten. 
13.3.4 Veranderingen in de juridische structuur en/of uitsluitend naamswijzigingen kunnen nimmer leiden tot tussentijdse 

opzegging door verzekerde, evenmin als het deelnemen aan of het overdragen van aandelen in een vennootschap of 
gemeenschappelijk eigendom. 

 
13.4 Jaarlijkse opzegging 
13.4.1 Onverminderd het hierboven bepaalde heeft iedere verzekeraar het recht de verzekering telkens na 12 maanden door 

schriftelijke opzegging aan de Makelaars Wuthrich te doen eindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 
tenminste 3 maanden. 

 
 
Artikel 14  Overige bepalingen 
 
14.1 Handelingen van verzekeraars 
14.1.1 Alle handelingen waartoe verzekeraars bevoegd en verplicht zijn, kunnen door hen zowel gezamenlijk als afzonderlijk 

worden verricht. 
14.1.2 De wijze waarop een verzekeraar bevoegdheden gebruikt of verplichtingen nakomt, brengt geen wijziging in de 

rechtspositie van de overige verzekeraars. 
14.1.3 Voor zover de in de polis c.a. genoemde verzekeraars gevolmachtigden zijn, verklaren zij dat zij hebben getekend 

voor de maatschappijen en de daarvoor geaccepteerde aandelen, zoals vermeld en gespecificeerd in de door de voren-
bedoelde gevolmachtigden ondertekende en bij de Makelaars Wuthrich gedeponeerde verdelingsopgaven. 
Desgevraagd wordt door deze Makelaars aan verzekerde een opgave verstrekt van de betrokken maatschappijen en 
van de daarvoor geaccepteerde aandelen. 

 
14.2 Mededelingen/domicilie 
14.2.1 Alle mededelingen door verzekeraars kunnen rechtsgeldig geschieden aan de Makelaars Wuthrich. 
14.2.2 Verzekerde kiest bij deze domicilie ten kantore van de Makelaars Wuthrich. 
 
14.3 Toepasselijk recht/klachten/geschillen 
14.3.1 Op deze verzekeringsovereenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.  
14.3.2 Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze 

verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directies van Makelaars Wuthrich, Postbus 14092, 3508 
SC  UTRECHT en/of de (bovenstaande) verzekeraar.  

14.3.3 Wanneer het oordeel van Makelaars Wuthrich en/of de (bovenstaande) verzekeraar voor verzekerde niet bevredigend 
is, kan hij/zij zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN  DEN HAAG. 

14.3.4 Wanneer verzekerde geen gebruik wil maken van de in 14.3.2 en 14.3.3 bedoelde klachtenbehandelings-mogelijkheden 
of de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend vindt, kan hij/zij het geschil voorleggen aan de bevoegde 
rechter te Utrecht. 

 
14.4 Persoongegevens 
14.4.1 De bij de aanvraag of wijziging van deze verzekeringsovereenkomst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere 

gegevens worden door Makelaars Wuthrich verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekerings-
overeenkomsten en/of financiële diensten, het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de 
voorkoming en bestrijding van fraude, en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het 
klantenbestand. 

14.4.2 Op de verwerking van de in 14.4.1 bedoelde persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens 
Verzekeringsbedrijf’ van toepassing. 

 
 
 



 Clausuleblad WCBB21 
 Brand Bedrijven Verzekering 
 
 
Rubriek I   Dekkingsclausules 
 
 Al naar gelang de in de polis c.a. van toepassing verklaarde clausules biedt de verzekering dekking tegen schade aan de 

in de polis c.a. omschreven verzekerde zaken veroorzaakt door: 
 
 
Clausule 1   Storm: 
 een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7 of hoger), vastgesteld krachtens: 
 - waarneming door het K.N.M.I. en/of Meteo Consult; 
 - waarneming door betrouwbare getuigen; 
 - stormschade aan meerdere gebouwen binnen een kring van 10 kilometer; 
 met schade door storm wordt gelijkgesteld: 
 - schade tengevolge van door storm bewogen resp. getroffen zaken; 
 - regen-, sneeuw- of hagelschade, voor zover deze schade het gevolg is van stormschade aan het gebouw waarin de 

verzekerde zaken zich bevinden of waarvan deze deel uitmaken; 
 - de gehele of gedeeltelijke vernieling van door storm beschadigde verzekerde zaken krachtens wettelijk 

voorschrift of op last van de overheid, geschied teneinde gevaar voor schade aan naburige zaken te voorkomen of 
voor de openbare veiligheid; 

 - vermissing van iets van de verzekerde zaken door dieverij of enigerlei andere wijze gedurende de storm of de 
bereddering, doch alleen indien de storm aan het (de) verzekerde gebouw(en) resp. zaken schade heeft 
toegebracht; 

 voor zover de verzekerde zaak een gebouw betreft, geldt per gebeurtenis een eigen risico van 2 ‰ van het verzekerde 
bedrag op het schade-adres met een minimum van ε 500  en een maximum van ε 1.250. 

 onder gebeurtenis in de zin van deze clausule wordt verstaan alle schade die door één en dezelfde oorzaak binnen een 
tijdsbestek van 72 achtereenvolgende uren plaatsvindt. 

 
 
Clausule 2   Waterschade: 
2.1 Waterschade door neerslag: 
 regen, sneeuw, hagel of smeltwater (verder te noemen "neerslag") onvoorzien het gebouw binnengedrongen; 
 uitgesloten van vergoeding is schade: 
 - veroorzaakt door neerslag binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken; 
 - tengevolge van vochtdoorlating van muren of slecht onderhoud van het gebouw door verzekerde; 
 - door overstroming; 
 - door grondwater, tenzij binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties en toestellen; 
 - bestaande uit reparatiekosten van daken, dakgoten en hemelwaterafvoerpijpen; 
2.2 Waterschade door lekkage: 
 water of stoom, als gevolg van onvoorziene breuk, springen door vorst, verstopping of ander plotseling optredend 

defect, uitgestroomd of overgelopen uit binnen of buiten het in de polis c.a. genoemde en/of belendende gebouw 
aanwezige- waterleiding-, centrale verwarmings- of automatische sprinklerinstallaties of airconditioning en daarop 
aangesloten leidingen, reservoirs en/of toestellen, of uit rioolputten of -buizen of aquaria; 

 met onvoorzien uitstromen van water wordt gelijkgesteld het uitstromen of lekken van water uit een sprinklerinstallatie, 
al dan niet  samenhangend met een ongewenste automatische brandmelding zonder brandverschijnselen; 

 voor zover de verzekerde zaak een gebouw betreft resp. huurdersbelang en/of bedrijfsuitrusting en/of inventaris en/of 
goederen èn de hierna genoemde kosten ten laste komen van verzekerde als huurder en niet door een andere verzekering 
zijn gedekt, zijn bij een dergelijke schade tevens gedekt: 

 - bij breuk, springen of ander defect aan een leiding in het gebouw: de kosten van opsporing van de breuk of het 
defect en van het daarmee verbandhoudende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van 
het gebouw; 

 - bij springen door vorst van leidingen, toestellen en sanitair van de waterleiding-, centrale verwarmings- of  
  sprinklerinstallaties bovendien: de kosten van herstel van de beschadigde leidingen, toestellen en sanitair; 
 uitgesloten van vergoeding is schade: 
 - door grondwater, tenzij binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties en toestellen; 
 - tengevolge van herstellen, verwijderen, uitbreiden of wijzigen van installaties en/of het gebouw door of onder 

zeggenschap van verzekerde; 
 - door bevriezing tengevolge van nalatigheid van verzekerde; 
 - tengevolge van een opdracht op last van de overheid; 



 - tengevolge van voor verzekerde kenbare constructiefouten of slecht onderhoud door verzekerde; 
 - door sprinklerlekkage of het ongewenst uitstromen van water uit de  sprinklerinstallatie, terwijl de 

sprinklerinstallatie niet is voorzien van een geldig certificaat van het Bureau voor Sprinklerbeveiliging; 
 - aan verzekerde zaken die zich in een gebouw onder straatniveau bevinden en niet ten minste 10 cm boven de 

vloer en vrij van de wanden zijn geplaatst. 
 
 
Clausule 3   Inbraak en/of diefstal: 
3.1 Inbraak of poging daartoe: 
 het zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot het gebouw -waarin of waaraan de verzekerde zaken zich bevinden- 

door verbreking met zichtbare beschadiging van de afsluiting(en) daarvan of indien het gebouw bij meerdere bedrijven 
in gebruik is, door verbreking met zichtbare beschadiging van de deuren en/of ramen etc. die toegang geven tot dat 
gedeelte van het gebouw waarin of waaraan de verzekerde zaken zich bevinden; 

 indien door, tengevolge of bij gelegenheid van inbraak of poging daartoe één of meerdere sloten van een zogenaamd 
passe-partout-sleutelsysteem beschadigd raakt en hierdoor het gehele passe-partout-sleutelsysteem onbruikbaar is 
geworden, vergoeden verzekeraars voor zover de verzekerde zaak een gebouw of huurdersbelang betreft tot een 
maximum van 15 stuks resp. ε 2.500 per gebeurtenis ook de onbeschadigde sloten; 

 voor zover de verzekerde zaak betreft bedrijfsuitrusting en/of inventaris resp. goederen, vergoeden verzekeraars de ten 
laste van verzekerde als huurder komende schade ten gevolge van inbraak of poging daartoe aan het (de) in de polis c.a. 
genoemde gebouw(en) tot een maximum van ε 1.250 per gebeurtenis; 

 uitgesloten van vergoeding is schade door: 
 - het gebruik van valse sleutels; 
 - het gebruik van -onrechtmatig verkregen- echte sleutels; 
 - inklimming, insluiting of insluiping; 
3.2 Diefstal of poging daartoe: 
 voor zover de verzekerde zaak betreft een gebouw resp. huurdersbelang: 
 het zich wederrechtelijk toeëigenen van tot het gebouw behorende onderdelen; 
 voor zover de verzekerde zaak betreft bedrijfsuitrusting en/of inventaris resp. goederen: 
 het zich na inbraak als onder 3.1 omschreven wederrechtelijk toeëigenen van verzekerde zaken, waarmede gelijk worden 

gesteld: 
 - vernieling of beschadiging tengevolge van een dergelijke gebeurtenis; 
 - overval, gewelddadige beroving of afpersing; 
 uitgesloten van vergoeding is schade door afdreiging, chantage, verduistering of oplichting; 
3.3 Vandalisme: 
 beschadigingen aangericht uit vernielzucht door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen. 
 
 
Clausule 4   Varia: 
4.1 Aanrijding of aanvaring: 
 van het gebouw -waarin of waaraan de verzekerde zaken zich bevinden- met of door een motorrijtuig of vaartuig; 
 met schade door aanrijding of aanvaring wordt gelijkgesteld schade door uit of van een motorrijtuig of vaartuig 

vallende, afgevallen of uitgevloeide lading; 
4.2 Rellen, relletjes of opstootjes: 
 incidentele geweldmanifestaties, alsmede plunderingen of werkstakingen, zijnde het gemeenschappelijk niet of slechts 

gedeeltelijk uitvoeren van legitiem opgedragen werk door een aantal werknemers in een onderneming, één en ander met 
inbegrip van het bedwingen daarvan; 

4.3 Omvallen van bomen, kranen, heistellingen en/of onderdelen hiervan: 
 hiermede worden gelijkgesteld het kappen of snoeien van bomen resp. het instorten van enig deel van belendende 

gebouwen, tenzij de oorzaak hiervan expliciet van de dekking is uitgesloten; 
4.4 Paarden, vee en huisdieren: 
 voor zover geen eigendom van, ingebruik bij of onder berusting van verzekerde; 
4.5 Olie, rook en roet: 
 onvoorzien uitgestroomd, overgelopen of uitgestoten uit verwarmingsinstallaties en/of bijbehorende leidingen en tanks, 

voor zover één en ander zich binnen het gebouw bevindt; 
 uitgesloten van vergoeding is schade door of tijdens het vervoeren of vullen van tanks; 
4.6 Breuk van ruiten of glas van legplaten etc.: 
 hiermede wordt gelijkgesteld het losraken van spiegels, schilderijen en dergelijke wandversieringen: 
 uitgesloten van vergoeding is schade aan de gebroken resp. losgeraakte zaken zelf; 
4.7 Storing in elektriciteitslevering: 
 storing in de koelinrichting van koelkasten en diepvriezers aanwezig in kantines, bedrijfsrestauraties etc. gedurende 

tenminste 6 achtereenvolgende uren, waaronder begrepen uitval van de elektrische stroom; 



 de dekking heeft alleen betrekking op de inhoud van koelkasten en diepvriezers en geldt voor zover de verzekerde zaak 
bedrijfsuitrusting en/of inventaris betreft en tot een maximum van ε 5.000 per gebeurtenis. 

 
 
Clausule 5   Inductie/overspanning: 
 tengevolge van bliksem, ongeacht of zich een blikseminslag in de verzekerde zaken heeft voorgedaan, echter tot een 

maximum van 25% van het verzekerde bedrag op elk verzekerd onderdeel op het schade-adres dat door deze 
gebeurtenis is beschadigd; 

 per schade-adres en per gebeurtenis geldt een eigen risico van ε 500 voor alle verzekerde onderdelen tezamen. 
 
 
Clausule 6   Koelhuisschade: 
 - een defect aan en/of een geheel of gedeeltelijk falen van de koelinstallatie als rechtstreeks gevolg van een 

plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging aan de tot de koelinstallatie behorende machines, reservoirs, 
leidingen en/of onderdelen, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, zulks met terzijdestelling van het in 
artikel 249 WvK bepaalde; 

 - een geheel of gedeeltelijk falen van de koelinstallatie als rechtstreeks gevolg van een storing in de levering door 
nutsbedrijven van gas en/of elektriciteit en/of water door brand en/of ontploffing als in artikel 2.3 van de 
Algemene Voorwaarden WBB21 omschreven, optredende bij de plaatselijke distributiebedrijven en/of de daarbij 
behorende onder-, voedings-, schakelstations, etc. en/of kabels, leidingen, afsluiters, alsmede alle overige tot het 
distributienet behorende onderdelen, zulks met terzijdestelling van het in artikel 249 WvK bepaalde; 

 - een plotselinge en onvoorziene lekkage of het plotseling en onvoorzien overlopen van leidingen, tanks en/of 
overige apparatuur aanwezig in de ruimten waarin de verzekerde zaken zich bevinden, zulks met terzijdestelling 
van het in artikel 249 WvK bepaalde; 

 met het begrip schade als omschreven in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden WBB21 worden gelijkgesteld waarde-
vermindering en/of bederf; 

 uitgesloten van vergoeding is schade door: 
 - gebrek aan brandstof of werkkracht, voor zover niet in strijd met het hierboven bepaalde; 
 - het niet of niet naar behoren functioneren van afleesapparatuur. 
 
 
Rubriek II   Bijzondere voorwaarden 
 
 Al naar gelang de in de polis c.a. van toepassing verklaarde clausules zijn de navolgende bijzondere voorwaarden van 

toepassing. 
 
 
Clausule 101   Inbraaksignaleringssysteem 
 De verzekering is ten aanzien van het inbraak- en diefstalrisico aangegaan onder het beding dat het (de) in de polis c.a. 

als zodanig vermelde risico-adres(sen) is (zijn) beveiligd door een inbraaksignaleringssysteem. 
 Verzekerde is verplicht: 
 - een onderhoudscontract overeenkomstig de risicoklasse-indeling van de Stichting BORG af te sluiten met een 

erkend UNETO Beveiligingsinstallateur. Dit onderhoudscontract dient in te gaan op de datum van oplevering 
volgens het afgegeven en geaccepteerde beveiligingsbewijs en van kracht te blijven gedurende de looptijd van de 
verzekering; 

 - na het beëindigen van de werkzaamheden te controleren of het inbraaksignaleringssysteem werkvaardig is en 
deze op de juiste wijze in te schakelen; 

 - indien het inbraaksignaleringssysteem, zich om welke reden dan ook niet in werkvaardige toestand bevindt, dit zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag mede te delen aan de beveiligingsinstallateur; 

 - indien het inbraaksignaleringssysteem niet binnen 3 maal 24 uur gerepareerd kan worden, verzekeraars via de 
Makelaars Wuthrich hieromtrent zo spoedig mogelijk in te lichten en haar voorschriften op te volgen; 

 - gedurende de tijd dat het inbraaksignaleringssysteem zich niet in werkvaardige toestand bevindt, die maatregelen 
te treffen die redelijkerwijs verwacht mogen worden om schade tengevolge van inbraak te voorkomen; 

 - vooraf overleg te plegen met de beveiligingsinstallateur en verzekeraars via de Makelaars Wuthrich indien er 
tengevolge van verbouwing of wijziging in de wijze van opslag of anderszins een geringere graad van beveiliging 
zou optreden. 

 Gedurende de tijd dat het inbraaksignaleringssysteem zich niet in een werkvaardige toestand bevindt en wel aan de 
genoemde verplichtingen is voldaan, geldt voor inbraak en/of diefstal een eigen risico van ε 2.500 per gebeurtenis, of 
zoveel hoger als het in de polis c.a. genoemde eigen risico bedraagt. 

 Indien aan bovengenoemde verplichtingen niet is voldaan vervalt elk recht op schadevergoeding. 
 



Clausule 102   Horeca 
 De verzekering geschiedt op uitdrukkelijke voorwaarde dat: 
 - op iedere voor de bedrijfsuitvoering in gebruik zijnde verdieping (eventueel met inbegrip van begane grond en/of 

kelder en/of zolder) een zodanig aantal slanghaspels -aangesloten op de openbare waterleiding en met een slang-
lengte van tenminste 20 meter- aanwezig dient te zijn, dat elke ruimte bestreken kan worden; 

  in plaats van slanghaspels kan volstaan worden met plaatsing per verdiepingsvloer van een goedgekeurd ABC-
poederblusapparaat van minimaal 200 m² vloeroppervlak; deze blusapparaten dienen in behoorlijke werkvaardige 
toestand gehouden te worden en jaarlijks door een erkend servicebedrijf op bedrijfszekerheid te worden 
gecontroleerd; 

 - onmiddellijk na sluitingstijd de asbakken en afvalemmers geledigd moeten worden in een metalen afvalbak 
voorzien van een deksel of in een afvalbak van een onbrandbare en/of zelfdovende constructie; 

  voor de berging van natte afvallen mag -uitsluitend in de keuken- gebruik gemaakt worden van kunststof 
afvalbakken, mits ook deze dagelijks onmiddellijk na sluitingstijd geledigd worden in een afvalbak van 
onbrandbare en/of zelfdovende constructie; 

 - de elektrische installatie voldoet aan de norm NEN 1010 ("Veiligheidsvoorschriften voor laagspannings-
installaties") en aan de aansluitvoorwaarden van het elektriciteit leverende nutsbedrijf; 

  tenminste eenmaal per 3 jaar moet een erkend UNETO elektrotechnisch bureau controleren of de installatie hier 
nog aan voldoet; 

 - verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering in het bezit dient te zijn van de door de bevoegde 
overheidsinstanties voorgeschreven vergunningen die noodzakelijk zijn om het in de polis c.a. omschreven 
bedrijf te mogen uitoefenen. 

 Indien verzekerde in gebreke blijft aan bovengenoemde verplichtingen te voldoen vervalt elk recht op schade-
vergoeding. 

 
 
Clausule 203   101%-clausule 
Verzekeraars vergoeden na een gedekte gebeurtenis -zo nodig boven het (de) verzekerde bedrag(en)- voorts de afmakingscourtage 
welke normaliter door de Makelaars Wuthrich aan verzekerde in rekening wordt gebracht. Verzekeraars vergoeden derhalve 101% 
van iedere schade. 
 
 
Clausule 204   Volgclausule 
In tegenstelling tot het bepaalde in de Algemene Voorwaarden WBB21 verbinden verzekeraars zich in geval van co-assurantie de 
twee bovenstaande verzekeraars te volgen conform de Regelingen “Administratieve Ondertekening Polisdocumenten” (AOP) en  
“Schadeproces Co-assurantie” (SPC) van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. De volgverzekeraars 
machtigen derhalve de twee bovenstaande verzekeraars de documenten als bedoeld in artikel 4 lid 2 en lid 3 AOP resp. artikel 4 lid 
1 SPC mede namens hen te ondertekenen.  
 
 
 
 


