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WELT 9

 

 
Staat er op het polisblad dat de rubriek elektronica is verzekerd? Dan gelden deze bijzondere voorwaarden voor de dekking die 
de rubriek elektronica biedt. Deze bijzondere voorwaarden gelden samen met de algemene voorwaarden WBRZ zakelijke 
brandverzekering. 
Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules op de polis van elkaar af? Dan gelden eerst de 
clausules die op de polis staan. Daarna gelden deze bijzondere voorwaarden. En als laatste gelden de algemene voorwaarden. 

 

 

 

Inhoud 
 

 

Waarvoor bent u verzekerd 
1. Welke elektronica is verzekerd? 

2. Welke schade is verzekerd? 

3. Wanneer is de schade verzekerd? 

4. Welke (extra) kosten zijn boven het verzekerde bedrag verzekerd? 

5. Wat als de elektronica dubbel verzekerd is? 

 

Waarvoor bent u niet verzekerd? 
6. Welke elektronica is niet verzekerd? 

7. Wanneer biedt de verzekering in ieder geval geen dekking? 

8. Welke schade is ook niet verzekerd? 

9. Welke (extra) kosten zijn niet verzekerd? 

 

Wat betalen we bij schade? 
10. Wat betalen we als de schade gerepareerd kan worden? 

11. Wat betalen we als de reparatie meer kost dan het beschadigde voorwerp waard was? 

12. Wat betalen we als het beschadigde voorwerp total loss is? 

13. Wat betalen we als u niet tot reparatie of vervanging van het beschadigde voorwerp overgaat? 

14. Wat betalen we als de waarde van alle elektronica  vlak voor de gebeurtenis hoger was dan het verzekerde bedrag? 

15. Wat betalen we maximaal? 
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Waarvoor bent u verzekerd? 
  

1.   Welke elektronica is verzekerd? 

• De in het gebouw bedrijfsklaar opgestelde computerapparatuur. Die is bestemd voor administratief gebruik. En die nodig 

is voor het uitoefenen van uw bedrijfsactiviteiten. 

Zoals mainframes, servers, pc’s, terminals, beeldschermen, laptops, notebooks, tablets, printers, scanners, modems, hubs, 

spitters, netwerkcomponenten en de hierbij behorende databekabeling en patchkasten. 

• De in het gebouw vast en bedrijfsklaar opgestelde kantoor- of winkelelektronica. Die nodig is voor het uitoefenen van uw 

bedrijfsactiviteiten. 

Zoals telefooninstallaties, kopieer- en faxapparaten, weegsystemen, kassa- en afrekensystemen, scanapparaten en 

beveiligingsapparatuur (om inbraak en diefstal te vorkomen). 

Bestaat de primaire winkelactiviteit uit de verkoop van tabaks- en gemaksartikelen? Dan vallen hieronder ook 

airconditioningapparatuur, koelapparatuur en koelunits. 

 

2.   Welke schade is verzekerd? 

• Beschadiging of verlies van de elektronica door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. 

Beschadiging betekent dat er sprake moet zijn van een blijvende verandering van de vorm of de structuur. Dat de werking 

van de elektronica beïnvloedt. 

• Ook als de schade wordt veroorzaakt door de aard of een gebrek van de elektronica. 

Maar alleen als de elektronica op het moment dat de schade zichtbaar werd niet ouder was dan 4 jaar. Of ouder was, maar 

nog ieder jaar werd onderhouden volgens een onderhoudscontract dat u met de leverancier heeft afgesloten. Dat betekent 

dat er minimaal sprake moet zijn van controleren, reinigen en afstellen. En van het opvolgen van aanbevelingen. 

 

3.  Wanneer is de schade verzekerd? 
Als de elektronica in gebruik is in het gebouw op het risicoadres. Of verplaatst wordt binnen het bedrijf op het risicoadres. 

Maar ook tijdens onderhoud. Zoals schoonmaken, inspectie, reparatie of revisie. En tijdens het demonteren en monteren voor 

het onderhoud. 

 

4.   Welke (extra) kosten zijn boven het verzekerde bedrag verzekerd? 

• Kosten om direct dreigende schade te voorkomen. Of om de schade te beperken. Dit noemen we bereddingskosten. 

Het gaat om kosten die u echt maakt na een gedekte gebeurtenis. Ook als het niet lukt om de schade te voorkomen of te 

beperken. We betalen deze kosten tot maximaal 50% van het verzekerde bedrag voor elektronica. 

• Kosten om verzekerde schade op te ruimen, af te voeren en te vernietigen. Dit noemen we opruimingskosten. 

Het gaat om kosten die u echt maakt na een gedekte gebeurtenis. We betalen deze kosten tot maximaal 10% van het 

verzekerde bedrag voor elektronica. Maar we betalen niet om verontreiniging uit de grond of het water te halen. 

• Kosten om maatregelen te nemen die de overheid oplegt. 

Het gaat om kosten die u echt maakt na een gedekte gebeurtenis. Bijvoorbeeld voor noodmaatregelen. We betalen deze 

kosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor elektronica. Maar we betalen niet om grond, water of lucht 

schoon te maken. En niet voor onbeschadigd asbesthoudend materiaal dat op last van de overheid moet worden 

verwijderd, afgevoerd of vervangen. 

 

5.   Wat als de elektronica dubbel verzekerd is? 

Is de schade geheel of gedeeltelijk ook gedekt op de rubriek inventaris van de deze verzekering? Of op een of meer andere 

verzekeringen? Dan gelden de volgende voorwaarden: 

• deze rubriek elektronica geldt als laatste: de rubriek inventaris en de andere verzekering(en) gaan dus voor; 

• we betalen alleen als het schadebedrag hoger is dan het schadebedrag dat u van de rubriek inventaris of van de andere 

verzekering(en) krijgt; 

• we betalen niet het eigen risico van de rubriek inventaris of van de andere verzekering(en). 
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Waarvoor bent u niet verzekerd? 
  

6.   Welke elektronica is niet verzekerd? 

• De losse elektronica. En de elektronica die niet alleen is bestemd voor het uitoefenen van uw bedrijfsactiviteiten, maar 

ook voor privégebruik buiten het gebouw. 

Zoals mobiele telefoons en smartphones, handhelds, foto- en filmapparatuur, beamers, navigatiesystemen, laptops, 

notebooks, tablets en e-readers. 

Bestaat de primaire winkelactiviteit uit de verkoop van tabaks- en gemaksartikelen? Dan is wel verzekerd de vast en 

bedrijfsklaar in een pasfotostudio opgestelde fotocamera (met de daarbij behorende printer). Maar alleen als die voor uw 

rekening komt. 

• De elektronica die behoort tot de handelsvoorraad en bedoeld is voor de verkoop. 

• Een geldautomaat (ATM) en een OV-chipkaart oplaadautomaat (AVM). 

 

7.   Wanneer biedt de verzekering in ieder geval geen dekking? 

In artikel 5 en 6 van de algemene voorwaarden WBRZ zakelijke brandverzekering staan situaties die nooit verzekerd zijn. 

Zoals molest, atoomkernreacties, opzet en andere vormen van schuld, natuurverschijnselen (als aardbeving, vulkanische 

uitbarsting en overstroming), terrorisme, handels- en economische sancties, niet nakomen van uw verplichtingen en opzet tot 

misleiding (fraude). 

 

8.   Welke schade is ook niet verzekerd? 

• Schade die al bekend was op het moment dat de dekking van deze rubriek begon. Of schade die pas zichtbaar wordt 

nadat de dekking van deze rubriek is geëindigd. 

• Schade door slijtage, verrotting en verwering. Of door een andere langzaam werkende achteruitgang. Zoals oxidatie, 

corrosie of roest. 

Deze uitsluiting geldt alleen voor het onderdeel dat hierdoor is beschadigd. Maar niet voor de schade die daardoor ontstaat 

aan een ander onderdeel. 

• Diefstal van elektronica zonder dat sprake is van inbraak. 

Inbraak betekent dat er sprake moet zijn van het aan de buitenkant van (het bij u in gebruik zijnde deel van) het gebouw 

verbreken van een afsluiting daarvan. 

• Schade die volgens het contract verhaalbaar is op de leverancier, fabrikant of verhuurder. 

Zoals de leveringsvoorwaarden, de gegeven garantie of het onderhoudscontract. 

• Schade die alleen bestaat uit krassen, lakschade en deuken. Of andere beschadigingen door normaal gebruik. 

Waardoor de werking van de elektronica niet wordt beïnvloed. 

• Schade aan software zonder dat er ook schade is aan de hardware. 

Software is alles wat op een computer wordt geïnstalleerd en vervolgens op een beeldscherm wordt getoond en gebruikt. 

• Kosten voor het herstellen van administratieve, boekhoudkundige of technische gegevens (data) die verloren zijn 

gegaan. Dit noemen we reconstructiekosten. 

• Schade aan verwisselbare onderdelen. Behalve als die schade het gevolg is van een verzekerde schade aan een ander 

onderdeel van de elektronica. 

Zoals schade aan printkoppen, lampen, cartridges, toners, smeltzekeringen en breekpennen. 

• Verlies van vloeistoffen, gassen, chemicaliën en koelmiddelen. Of reinigings- en smeermiddelen. Dit noemen we 

gebruiks- of verbruiksstoffen. 

• Verlies van geld dat virtueel is opgeslagen. 

 

9.   Welke (extra) kosten zijn niet verzekerd? 

• Kosten om schade buiten de normale werktijd te herstellen. En de kosten van spoedbestellingen. 

Behalve als we dat van tevoren met u hebben afgesproken. En de kosten echt door u zijn gemaakt. 

• Kosten van een voorlopige reparatie. 

Behalve als we dat van tevoren met u hebben afgesproken. En de kosten echt door u zijn gemaakt. 

• Kosten voor veranderingen die worden gemaakt tijdens de reparatie van een schade. 

Zoals een verbetering of een aanpassing van de elektronica. 

• Kosten van onderzoek dat niet met reparatie van een verzekerde schade heeft te maken.  
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Wat betalen we bij schade? 
  

10.   Wat betalen we als de schade gerepareerd kan worden? 

We betalen de reparatiekosten die u maakte. U stuurt ons de rekening(en) om dit aan te tonen. 

Als u de schade nog niet heeft laten repareren, dan betalen wij eerst 50% van de offerte. Als de schade is gerepareerd en u 

stuurt ons de rekening(en), dan betalen wij de rest.  

 

11.   Wat betalen we als reparatie meer kost dan het beschadigde voorwerp waard was? 

We betalen de waarde van het voorwerp vlak voor de gebeurtenis. Dit noemen we de dagwaarde. De waarde van de 

restanten trekken we van het te betalen bedrag af. 

 

12.   Wat betalen we als het beschadigde voorwerp total loss is? 

We betalen de kosten om een nieuw voorwerp te kopen van dezelfde soort en kwaliteit en in dezelfde staat. Dit noemen we 

de nieuwwaarde. Maar als het voorwerp ouder is dan 3 jaar, dan betalen we de waarde van het voorwerp vlak voor de 

gebeurtenis. Dit noemen we de dagwaarde. De waarde van de restanten trekken we van het te betalen bedrag af. 

 

13.   Wat betalen we als u niet tot reparatie of vervanging van het beschadigde voorwerp overgaat? 

We betalen de waarde van het voorwerp vlak voor de gebeurtenis. Dit noemen we de dagwaarde. De waarde van de 

restanten trekken we van het te betalen bedrag af. 

 

14.   Wat betalen we als de waarde van alle elektronica vlak voor de gebeurtenis hoger was dan het verzekerde 

bedrag? 

We betalen dan maar een deel van de schade. En wel in dezelfde verhouding als waarin het verzekerde bedrag staat tot de 

werkelijke waarde. Dit noemen we onderverzekering. 

We bepalen eerst voor hoeveel % de totale waarde is verzekerd. We betalen dan evenveel % van de schade. 
 
 

Voorbeeld: 
Alle elektronica is € 15.000 waard. Het verzekerde bedrag is € 12.000. Dat is 80% van de waarde van de elektronica. De schade 
is vastgesteld op € 5.000. We betalen dan 80% van de schade. Dat is € 4.000. 
 

 

15.   Wat betalen we maximaal? 

We betalen per gebeurtenis voor de schade maximaal het verzekerde bedrag dat op het polisblad staat vermeld. Per 

verzekeringsjaar betalen we maximaal 2 x het verzekerde bedrag per gebeurtenis. Daarboven betalen we de (extra) kosten 

die bij nummer 4 zijn vermeld. 

 


