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AGRARISCHE GOEDEREN VERZEKERING
CONDITIE G
BRANDBEDRIJFSSCHADEVERZEKERING
Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
Telefoon (058) 297 97 97
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Begripsomschrijvingen
Onder bedrijfsschade wordt verstaan: vermindering van de
bruto winst als gevolg van de door het evenement veroorzaakte teruggang in produktie of omzet van het verzekerde
bedrijf.
Onder bruto winst wordt verstaan: de inkomsten uit de
exploitatie van het bedrijf, verminderd met de variabele
kosten.
Onder variabele kosten worden verstaan: de kosten, die
evenredig omhoog of omlaag gaan met verhoging of
verlaging van de produktie of omzet van het bedrijf. Als
zodanig gelden: de inkoopsprijs van verkochte zaken en van
verbruikte grond- of hulpstoffen, B.T.W., kortingen, kosten
van door derden bewezen diensten, kosten van emballage
en soortgelijke kosten.
Niet als variabele kosten gelden: aan het personeel uitbetaalde lonen, salarissen, provisies, tantièmes en
dergelijke, alsmede de daarop drukkende sociale lasten.
Omvang van de verzekering
De verzekering geschiedt tegen de bedrijfsschade, die de
verzekeringnemer tijdens de uitkeringstermijn lijdt door de
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, zaken of
levende have daarin), veroorzaakt door één van de gedekte
evenementen.
Gedekte evenementen
Voor deze verzekering gelden als gedekte evenementen:
brand*;
ontploffing*;
brand en ontploffing als gevolg van eigen gebrek of bederf;
blikseminslag*;
luchtvaartuigen*;
electrocutie van levende have.
De met een * aangegeven begrippen zijn uiteengezet in de
Algemene voorwaarden onder ‘Nadere omschrijvingen’.
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Omvang van de schadevergoeding
In afwijking van het bepaalde in de Algemene voorwaarden,
omvat de schadevergoeding:
1. de bedrijfsschade over een termijn, die begint op het
moment waarop het evenement plaatsvond en die voortduurt zolang dit voor herstel van produktie of omzet nodig is,
doch maximaal over de uitkeringstermijn, als in de polis
vermeld (indien geen termijn is genoemd, is deze 52 weken);
2. de door de verzekeringnemer gemaakte extra kosten, die
met toestemming van Avéro Achmea worden gemaakt om
na het evenement de bedrijfsschade te beperken, tot ten
hoogste het bedrag waarmee de schade beperkt is;
hieronder worden begrepen - mits passend binnen het kader
van het verzekerd bedrag - de eventuele extra kosten voor
noodhuisvesting van de verzekeringnemer en diens gezin,
voorzover deze kosten niet op andere wijze zijn verzekerd.
De uitkeringstermijn bedraagt ten hoogste tien 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.
Ook overigens zal met omstandigheden, die eveneens
zouden zijn opgetreden als het evenement niet had plaats
gehad, bij de vaststelling van de schade rekening worden
gehouden.
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Geen vergoeding wordt verleend voor:
1. materiële schade;
2. opruimingskosten;
3. kosten, die gedurende de periode van bedrijfsschade niet
doorgaan;
4. boeten of kosten wegens contractbreuk of wegens niet of
vertraagde uitvoering van opdrachten.
In geval van bedrijfsschade wordt het verzekerd bedrag
vergeleken met de brutowinst over de periode van één jaar
(aanvangend ten tijde van het evenement), die zou zijn
behaald, als het evenement niet had plaats gehad.
Is het verzekerd bedrag lager, dan vindt de uitkering in
evenredigheid plaats.
Indien de aansprakelijkheid van Avéro Achmea vaststaat,
maar de hoogte van de schade nog niet definitief bekend is,
kan Avéro Achmea op verzoek van de verzekeringnemer,
voorschotten verstrekken.
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Verzekering buiten het gebouw of elders
De verzekering omvat bij gedekte evenementen tevens de
bedrijfsschade als gevolg van materiële schade aan inventaris of zaken in bijgebouwen of op het terrein van het
risico-adres, alsmede de bedrijfsschade aan levende have in
bijgebouwen en op het erf van het risico-adres of in de
weide.
Tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag omvat de
verzekering bij gedekte evenementen eveneens de bedrijfsschade als gevolg van materiële schade aan inventaris,
zaken of levende have in andere gebouwen in Nederland.

