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Art. 1 Begripsomschrijvingen
In de voorwaarden wordt verstaan onder:
1 installatie
fijnmechanisch-elektrotechnische en elektronische apparatuur;
2 apparatuur
informatieverwerkende roerende zaken - inclusief de daarin
geïntegreerde, niet door stroomstoring of stroomuitval
wisbare standaardprogrammatuur - met de daarbij behorende randapparatuur en informatiedragers;
3 informatiedragers
media waarop informatie kan worden vastgelegd;
4 standaardprogrammatuur
uit voorraad leverbare programmatuur inclusief de informatiedragers waarop deze kan worden vastgelegd;
5 gevolgschade
kosten, die gemaakt worden wegens:
a huur resp. gebruik van soortgelijke vervangende installatie;
b transport van uw installatie naar en van het bedrijf waar de
schade wordt hersteld;
c wegens het tewerkstellen van uw personeel dan wel van
derden bij huur resp. gebruik van vervangende installatie
voor zover deze kosten niet reeds zijn begrepen onder de
hiervoor bedoelde kosten;
d het reconstrueren van gegevens die zich onmiddellijk
voordat zij verloren gingen op de in de specificatie
genoemde externe informatiedragers bevonden.
Art. 2 Wat is verzekerd?
Wij vergoeden u tot ten hoogste het verzekerde bedrag
materiële schade aan of verlies van de in de opstal aanwezige installatie, veroorzaakt door een onverwacht van
buiten komend onheil of onverschillig welke andere onzekere gebeurtenis.
Art. 3 Nadere regelingen
A
Verzekerd bedrag
Als te verzekeren bedrag geldt de vervangingswaarde van
de installatie.
B
Vervanging of uitbreiding
Verhoging van het verzekerd bedrag door vervanging en/of
uitbreiding van de installatie is automatisch meegedekt,
indien en voor zover de totale vervangingswaarde van de
aanwezige installatie het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag niet meer dan met 10% overstijgt.
C
Eigen gebrek of eigen bederf
In geval van brand, ontploffing, kortsluiting, uitstromen van
water, stoom of olie, uitstoten van rook en roet en neerstorten van antennes, zonweringen, lichtreclames, uithangborden e.d. vergoeden wij u ook de schade, indien
deze is veroorzaakt is door een eigen gebrek of eigen
bederf.
D
Inbraak en diefstal
In geval van inbraak en diefstal vergoeden wij alleen schade
indien er sporen van braak worden geconstateerd aan de
opstal.
E
Stroomlevering
Eveneens wordt schade aan de installatie vergoed die veroorzaakt is door het wegvallen van de elektrische stroomlevering, indien dit wegvallen direct en uitsluitend veroorzaakt wordt door beschadiging of vernietiging, ten gevolge
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van een op deze verzekering gedekte gebeurtenis, van de
stroom leverende centrale en/of onderstations en/of
schakelstations en/of transformatorhuizen, mits zowel dit
wegvallen van de stroomlevering als de rechtstreeks daaruit voortvloeiende stilstand of stoornis in uw bedrijf langer
dan zes uur duurt.
Onder het wegvallen van de elektrische stroomlevering
wordt niet verstaan de schade die u lijdt door het wegvallen van de elektrische stroomlevering als gevolg van schade - van welke aard ook - aan buizen, pijpen, leidingen,
hoogspanningsmasten met alle aan- en toebehoren,
kabels e.d., zich bevindende tussen één of meer van de
hiervoor bedoelde bedrijven en/of uw bedrijf.

Art. 4 Verzekering elders
Voor schade aan of verlies van de installatie, die zich tijdelijk elders bevindt, bedraagt de vergoeding ten hoogste
10% van het verzekerd bedrag met een maximumbedrag
van € 10.000,- per gebeurtenis en wel indien deze zich
bevindt:
1 binnen Nederland in onroerende zaken veroorzaakt door
een gedekte gebeurtenis;
2 binnen Nederland buiten onroerende zaken veroorzaakt
tijdens transport of door brand, blikseminslag, ontploffing,
lucht- en ruimtevaartuigen, gewelddadige beroving en
afpersing;
3 buiten Nederland in Europa veroorzaakt door brand, blikseminslag, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen.

Art. 5 Extra dekking
A
Gevolgschade
Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij u de gevolgschade van een gedekte gebeurtenis tot ten hoogste 50%
van het verzekerd bedrag met een maximumbedrag van
€ 11.500,- per gebeurtenis.
B
Vergoeding van extra kosten
Boven het verzekerd bedrag, doch per sub telkens tot ten
hoogste 10% van het verzekerd bedrag, vergoeden wij u:
1 de bereddingskosten;
2 de opruimingskosten;
3 kosten van vervoer en opslag van de installatie als gevolg
van een gedekte gebeurtenis;
4 kosten, voor zover deze voor uw rekening als huurder van
de opstal komen en niet door een andere verzekering
gedekt zijn. Voor vergoeding komen in aanmerking kosten
van:
a herstel of vervanging van behang, witwerk, schilderwerk,
betimmeringen en verbeteringen van de opstal als gevolg
van een gedekte gebeurtenis;
b herstel of vervanging van door openbare nutsbedrijven
aangebrachte voorzieningen als gevolg van een gedekte
gebeurtenis;
c herstel van schade aan de opstal als gevolg van inbraak of
poging daartoe.
Art. 6 Specifieke uitsluitingen
Wij vergoeden u nimmer schade:
1 veroorzaakt door het zogenaamde doorbranden van
elektrische roerende zaken;
2 veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verergerd door
ongedierte, geleidelijk werkende invloeden of slechte
onderhoudstoestand van de installatie;
3 veroorzaakt door, tijdens of in verband met herstelwerkzaamheden, bewerking of reiniging;
4 bestaande uit slijtage, corrosie, oxidatie en enig ander
geleidelijk bederf als natuurlijk gevolg van de gewone
werking en het normale gebruik van de installatie;
5 aan externe informatiedragers zoals banden, schijven,
platen, films, kaarten en dergelijke, tenzij op het polisblad
is vermeld dat deze informatiedragers zijn meeverzekerd.
De kosten van het reconstrueren van gegevens op infor-

matiedragers worden echter ook in dat geval niet vergoed;
van esthetische aard zoals krassen, schrammen, deuken
of andere lichte beschadigingen, tenzij de beschadiging
van invloed is op het functioneren van de verzekerde
installatie;
7 ten gevolge van experimenten, overbelasting of abnormale
beproevingen die geschieden met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van u, uw directie of verantwoordelijke bedrijfsleiding;
8 verhaalbaar op grond van een levering- of onderhoudscontract of schade die valt onder een garantie- of enige
andere overeenkomst;
9 verband houdende met het niet of niet tijdig nakomen van
verplichtingen die u heeft uit hoofde van het onderhoudsc.q. huurcontract;
10 aan onderdelen die periodiek vervangen moeten worden.
6

Art. 7 Eigen risico
Bij schade aan of verlies van de installatie geldt een eigen
risico van € 110,- per gebeurtenis. Het eigen risico is niet
van toepassing bij schade ten gevolge van brand, ontploffing en kortsluiting.
Art. 8 Onderhoudscontract c.q. huurcontract
A
Contractverplichting
U kunt uitsluitend rechten aan deze verzekering ontleden,
indien u een onderhoudscontract of een huurcontract met
de leverancier c.q. verhuurder van de installatie heeft gesloten,
waarin de verplichtingen van de leverancier c.q. de verhuurder tot onderhoud van de installatie zijn vastgelegd.
B
Wijziging of beëindiging
Indien het onderhoudscontract c.q. huurcontract wordt
gewijzigd of beëindigd, moet u ons daarvan direct in kennis
stellen, waarna omtrent voortzetting, premie en condities
opnieuw tot overeenstemming dient te worden gekomen.
Als u ons niet in kennis stelt van een wijziging of beëindiging
van het onderhoudscontract c.q. huurcontract, schorten
wij de dekking op na dertig dagen na het ingaan van die
verandering of beëindiging, onverminderd uw verplichting
tot betaling van premie, kosten en assurantiebelasting.
Art. 9 Wat wordt vergoed?
A
Schadevaststelling
Wij vergoeden u:
1 bij herstelbare beschadiging: de herstelkosten, alsmede
de kosten van demontage, montage en transport, die
gemaakt moeten worden om de beschadigde installatie of
het betrokken onderdeel weer in bedrijfsvaardige toestand
te brengen. De vergoeding bedraagt ten hoogste de vervangingswaarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis onder
aftrek van de waarde van de eventuele restanten;
2 bij niet herstelbare beschadiging en bij diefstal of vermissing:
de vervangingswaarde van de installatie of het betrokken
onderdeel onmiddellijk vóór de gebeurtenis, onder aftrek
van de waarde van de eventuele restanten.
B
Maximum
Het maximaal per gebeurtenis uit te keren bedrag is ten
hoogste het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag
en eventueel te verhogen met het volgens artikel 3 lid B
vermelde percentage.

