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Art. 1 Wat is verzekerd?
Wij vergoeden u tot ten hoogste het verzekerd bedrag,
ook indien de gebeurtenis veroorzaakt is door de aard of
een eigen gebrek van de roerende zaak, de materiële
schade aan of het verlies van de in de opstal aanwezige
inventaris en/of koopmanszaken door de volgende
gebeurtenis(sen):
1 brand;
2 blikseminslag;
3 ontploffing;
4 lucht- en ruimtevaartuigen;
5 storm, voor zover deze schade niet het gevolg is van
slecht onderhoud van de opstal.
Art. 2 Verzekering buiten de opstal of elders
A
Buiten de opstal
Bovendien vergoeden wij de schade aan of het verlies van
inventaris en/of koopmanszaken, indien deze zich
bevinden:
1 in de bijgebouwen, de privé ruimten, de trappenhuizen en
andere gemeenschappelijke ruimten behorende bij de
opstal, door een in artikel 1 vermelde gebeurtenis;
2 aan de buitenkant van de opstal en op het terrein daarvan
(al of niet onder afdaken) of in automaten, vitrines en
eilandetalages veroorzaakt door een in artikel 1 vermelde
gebeurtenis met uitzondering van storm. Stormschade aan
antennes, zonweringen, lichtreclames, uithangborden e.d.
wordt wel vergoed, doch op basis van dagwaarde; bij
antennes geldt een maximumbedrag van € 1.250,- per
gebeurtenis (tenzij afzonderlijk hoger opgegeven).
Schade aan lichtreclames door brand of ontploffing wordt
slechts vergoed, indien de brand of de ontploffing buiten
de lichtreclame is ontstaan.
B
Elders
Voor schade aan of verlies van inventaris en/of koopmanszaken die zich tijdelijk elders - mits binnen Nederland bevinden, bedraagt de vergoeding ten hoogste 10% van
het verzekerd bedrag tot een maximumbedrag van
€ 100.000,- per gebeurtenis en wel indien deze zich
bevinden:
1 in onroerende zaken veroorzaakt door een in artikel 1 vermelde gebeurtenis, mits deze onroerende zaken geheel
voldoen aan de specificaties zoals die op het polisblad
worden vermeld;
2 buiten onroerende zaken uitsluitend veroorzaakt door
brand, blikseminslag, ontploffing en lucht- en ruimtevaartuigen.
Art. 3 Extra dekking
Indien veroorzaakt door een in artikel 1 vermelde gebeurtenis vergoeden wij u boven het verzekerd bedrag per
gebeurtenis tevens:
1 de bereddingskosten;
2 de schade aan of het verlies van kasgeld, tot ten hoogste
€ 1.250,-, mits aanwezig in uw bedrijfsruimten van de
opstal;
3 de opruimingskosten tot ten hoogste 10% van het
verzekerd bedrag;
4 de kosten van vervoer en opslag van inventaris en/of
koopmanszaken tot ten hoogste 10% van het verzekerd
bedrag met een maximumbedrag van € 4.600,-;
5 de kosten, voor zover deze voor uw rekening als huurder
van de opstal komen en niet door een andere verzekering
gedekt zijn, tot ten hoogste 10% van het verzekerd
bedrag. Voor vergoeding komen in aanmerking kosten van:
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a herstel of vervanging van behang, witwerk, schilderwerk,
betimmeringen en verbeteringen van de opstal;
b herstel of vervanging van door openbare nutsbedrijven
aangebrachte voorzieningen.
Art. 4 Specifieke uitsluitingen
Wij vergoeden u nimmer schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verergerd door ongedierte, geleidelijk werkende invloeden of slechte onderhoudstoestand van de
inventaris dan wel van de opstal.

