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Art. 1 Wat is verzekerd?
Wij vergoeden u tot ten hoogste het verzekerd bedrag
materiële schade (zoals verlies, waardevermindering en/of
bederf) aan de op het polisblad omschreven zaken veroorzaakt door een geheel of gedeeltelijk falen van de koelinstallatie, als rechtstreeks gevolg van:
1 een plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging
onverschillig door welke oorzaak ontstaan aan de koelinstallatie, waaronder begrepen daartoe behorende reservoirs,
leidingen en andere onderdelen;
2 een storing in de elektriciteitslevering door brand, blikseminslag, ontploffing of lucht- en ruimtevaartuigen, een en
ander optredende in de elektriciteit leverende centrale met
de daarbij behorende onder- en schakelstations en kabels.
Art. 2 Extra dekking
Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij u per gebeurtenis:
1 de bereddingskosten;
2 de opruimingskosten tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag;
3 de bedrijfsschade tot ten hoogste 10% van het verzekerd
bedrag.
Art. 3 Specifieke uitsluitingen
Wij vergoeden u nimmer schade als direct of indirect
gevolg van:
1 een gebrek aan brandstof of capaciteit van de koelinstallatie;
2 het niet of niet naar behoren functioneren van afleesapparatuur van de koelinstallatie;
3 schade aan de koelinstallatie als gevolg van slijtage,
corrosie, oxidatie en enig ander geleidelijk bederf, opgetreden als natuurlijk gevolg van de gewone werking en het
normale gebruik van de koelinstallatie.
Art. 4 Onderhoudscontract c.q. huurcontract
A
Contractverplichting
U kunt uitsluitend rechten aan deze verzekering ontlenen,
indien u een onderhoudscontract of een huurcontract met
de leverancier c.q. verhuurder van de koelinstallatie 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. 5 Wat wordt vergoed?
Wij vergoeden u de vervangingswaarde van de verloren
gegane roerende zaken onmiddellijk vóór de gebeurtenis,
onder aftrek van de waarde van de eventuele restanten.
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