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Dit reglement wordt toegepast in combinatie met de Algemene Voor-

waarden voor brand- en aanverwante verzekeringen. (OVM-OO). 

OVERZICHT REGLEMENT 

1. Dekking 

2. Bijzondere dekking 

3. Overige 

1. DEKKING 

De verzekering dekt schade aan de verzekerde gebouwen, inven-

tarissen, voorraden en levende have, zich bevindende in de -in de 

polis vermelde- gebouwen, als gevolg van: 

1.1 Brand 

1.2 Ontploffing 

1.3 Blikseminslag 

Directe materiële schade ten gevolge van blikseminslag. 

Schade aan elektrische of elektronische apparatuur/instal-

laties door inductie ten gevolge van bliksem, ongeacht of 

zich een blikseminslag in de onmiddellijke nabijheid van 

de verzekerde objecten heeft voorgedaan, wordt vergoed 

met inachtneming van een eigen risico van EUR 175,00 

per gebeurtenis. Bedrijfsschade en schade aan infor-

matiedragers, zoals banden, films, platen, harde schijven 

etc. alsmede reconstructie van verloren gegane gegevens 

zijn uitgesloten. 

1.4 Luchtvaartuigen 

1.5 Storm 

Indien uitdrukkelijk is meeverzekerd in de polis vergoedt de 

maatschappij stormschade. Ter zake van elke stormschade 

aan gebouwen geldt een eigen risico van 2 o /oo van het 

verzekerde bedrag met een minimum van EUR 225,00 en 

een maximum van EUR 450,00 per gebeurtenis. Het max-

imum eigen risico per risico-adres is EUR 450,00. 

Vergoeding boven het verzekerde bedrag: 

1.6 Bereddingskosten 

Indien er sprake is van onderverzekering, dan worden de 

bereddingskosten naar evenredigheid vergoed. 

2. BIJZONDERE DEKKING 

2.1 Opruimingskosten 

De opruimingskosten van de verzekerde zaken zijn gedekt 

tot het bedrag dat daarvoor afzonderlijk in de polis is 

opgenomen. 

2.2 Schade aan levende have door elektrocutie en rook 

Vergoed wordt schade aan levende have, veroorzaakt 

door aanraking met elektrische geleidingen en/of ver-

stikking door rook als direct gevolg van een gedekte 

schade, tenzij de schade een gevolg is van onvoor-

zichtigheid of grove nalatigheid van verzekerde. 

2.3 Glasschade 

Indien glasschade uitdrukkelijk is meeverzekerd in de polis 

vergoedt de maatschappij (met inachtneming van artikel 

1.15 Algemene Voorwaarden) breuk van ruiten, al dan 

niet van kunststof, geplaatst in ramen, deuren en dak-

koepels, dienende tot lichtdoorlating en behorende tot het 

gebouw. Tevens zijn verzekerd de noodzakelijke kosten 

voor noodvoorzieningen, zoals glas, hout, board, tot een 

maximum van EUR 100,00 per gebeurtenis. Naast de in 

de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen zijn 

tevens uitgesloten: 

a. schade aan de op of in het glas aangebrachte ver-

sieringen, etsen, folie, brandschilderingen, beschilde-

ringen, opschriften en alarmstrippen; 

b. schade ontstaan door of ten gevolge van verplaatsing, 

verandering, versiering, beschildering of bewerking 

van het glas of de sponningen; 

c. schade aan glas in windschermen, balkon- en ter-

reinafscheidingen, (hobby)kassen en liggende ramen; 

d. schade door het onbruikbaar worden van meer-

wandige ruiten door lekkage, zonder dat er sprake is 

van breuk van het glas; 

e. schade aan gias-in-lood door slijtage van de lood-

strippen; 

f. schade aan glas ontstaan tijdens de tijd dat het woon-

huis onbewoond of buiten gebruik is; 

g. schade na het beëindigen van de huur 

Indien het glas in een gebouw door de huurder van het 

gebouw is verzekerd, houdt de dekking op direct na 

ontruiming van het gebouw door de huurder. 

Voor deze glasverzekering geldt geen eigen risico, met 

dien verstande, dat tijdens aan en/of verbouw van het 

verzekerde gebouw voor deze glasverzekering een eigen 

risico van EUR 100,00 per schadegeval van toepas-

sing is. De maatschappij zal bij breuk van het verze-

kerde glas dit glas weer in de toestand brengen, zoals 

die was op het moment vlak voor de schade, door mid-

del van het betalen van de herstelnota, dan wel door 

levering in natura. 

2.4 Aanvullende brandverzekering 

Indien de verzekeringnemer daartoe extra heeft verzekerd, 

kan de verzekerde ingeval van schade ten gevolge van 

brand en wat daar volgens het reglement mee gelijkgesteld 

wordt, mits voor die schade jegens de maatschappij recht 

op uitkering bestaat en die schade tenminste EUR 500,00 

bedraagt, aanspraak maken op een aanvullende uitkering. 

De aanvullende uitkering wordt vastgesteld op 10 % van de 

schade met een maximum van het op het polisblad 

genoemde verzekerd bedrag voor aanvullende brand. 

2.5 Bedrijfsschade 

Indien bedrijfsschade uitdrukkelijk is meeverzekerd in de 

polis vergoedt de maatschappij de bedrijfsschade, die de 

verzekeringnemer tijdens de uitkeringstermijn lijdt door 

bedrijfsstilstand of bedrijfsstoornis als gevolg van materiële 

schade tijdens de duur van de polis overkomen aan de 

gebouwen op het risico-adres (of de inventaris, goederen 

of levende have daarin), veroorzaakt door één van de 

gedekte evenementen. 

1. In afwijking van het bepaalde in de Algemene 

Voorwaarden, omvat de schadevergoeding: 

a. de bedrijfsschade over een termijn, die begint 

op het moment waarop het evenement plaats 

vond en die voortduurt zolang dit voor herstel 

van productie of omzet nodig is, doch maximaal 

over de uitkeringstermijn, als in de polis vermeld 

(indien geen termijn is genoemd, gedurende 

maximaal 52 weken); 



b. de door de verzekeringnemer gemaakte extra 

kosten, die met toestemming van de maatschap-

pij worden gemaakt om na het evenement de 

bedrijfsschade te beperken, tot ten hoogste het 

bedrag waarmee de schade beperkt is. 

2. De uitkeringstermijn bedraagt ten hoogste 10 weken, 

indien de verzekeringnemer het bedrijf opheft, dan wel 

in deze periode nog geen poging tot onverminderde 

voortzetting van het bedrijf heeft gedaan, dan wel een 

ander bedrijf in de gebouwen is gevestigd. 

3. Bij de vaststelling van de bedrijfsschade zal tevens 

rekening worden gehouden met omstandigheden, die 

eveneens zouden zijn opgetreden als het 

evenement niet had plaatsgevonden. 

4. Geen vergoeding wordt verleend voor: 

a. materiële schade; 

b. opruimingskosten; 

c. kosten, die gedurende de periode van bedrijfs-

schade niet doorgaan; 

d. boeten of kosten wegens contractbreuk of we-

gens niet of vertraagde uitvoering van op-

drachten;. 

e. schade ten gevolge van inductie. 

5. Ingeval van bedrijfsschade wordt het verzekerd bedrag 

vergeleken met de brutowinst die, te rekenen vanaf de 

datum waarop het gedekte evenement zich voordeed, 

in de periode van één jaar zou zijn behaald als het 

evenement niet had plaatsgevonden. Is het verzekerd 

bedrag lager dan de aldus berekende brutowinst, dan 

wordt de krachtens dit artikel te verlenen schadever-

goeding naar evenredigheid verminderd. 

6. Indien de aansprakelijkheid van de maatschappij vast-

staat, maar de hoogte van de schade nog niet defini-

tief bekend is, kan de maatschappij op verzoek van de 

verzekeringnemer, voorschotten verstrekken. 

2.6 Inductieschade 

Indien de inductieschadeverzekering uitdrukkelijk is mee-

verzekerd vergoedt de maatschappij plotselinge en 

onverwachte beschadiging van elektronica door: 

1. inductie ten gevolge van bliksem; 

2. andere vormen van inductie; 

3. over- en onderspanning. 

Van de verzekering is uitgesloten: 

1. schade, bestaande uit slijtage, corrosie, oxidatie of 

als gevolg van onvoldoende onderhoud; 

2. schade aan informatiedragers, zoals banden, films, 

platen, (harde)schijven, kaarten; 

3. schade ten gevolge van experimenten, overbelasting 

of abnormale beproevingen, alsmede schade onstaan 

tijdens reparatie werkzaamheden of revisie; 

4. schade die verhaalbaar is op grond van een leve-

rings- of onderhoudscontract of schade die valt onder 

garantie of enige andere overeenkomst, alsmede 

schade die gedekt is op een brand/storm en/of uit-

gebreide gevarenverzekering; 

5. materiële beschadiging die niet van invloed is op het 

functioneren van de elektronica; 

6. reconstructie van verloren gegane gegevens en recon-

structiekosten. 

In tegenstelling tot het hieromtrent in de Algemene 

Voorwaarden bepaalde, wordt ook, indien de totaal aan-

wezige waarde hoger is dan de verzekerde som, de 

schade volledig vergoed tot maximaal de verzekerde som. 

Per gebeurtenis geldt een eigen risico van EUR 175,00. De 

maatschappij is bevoegd te allen tijde de elektronica te 

(doen) inspecteren. De verzekerde is verplicht de naar aan-

leiding daarvan gegeven voorschriften op te volgen. 

3. OVERIGE 

3.1 Dit reglement treedt in werking op 17 mei 2005. 
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