BEDRIJFSSCHADE

UITGEBREIDE BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING
Voorwaarden modelnummer BR951GB

Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
Telefoon (058) 297 97 97
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Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedrijfsschade
vermindering van de brutowinst als gevolg van een door een
gedekt evenement veroorzaakte teruggang in productie of
omzet van het verzekerde bedrijf;
Brutowinst
de opbrengst van de productie en/of de omzet verminderd
met de variabele kosten;
Variabele kosten
de kosten die evenredig stijgen en/of dalen met een verhoging en/of verlaging van de productie en/of omzet, zoals
de inkoopprijs van verkochte zaken, van verbruikte gronden hulpstoffen, omzetbelasting, kortingen, kosten van door
derden bewezen diensten, van emballage en soortgelijke
kosten. Lonen, salarissen en daarop betrekking hebbende
sociale lasten, provisies, tantièmes e.d. voor personeel worden niet als variabele kosten beschouwd;
Jaarbedrag
het bedrag dat de hoogte van de brutowinst in één boekjaar
aangeeft;
Effectief bedrag
het bedrag dat de hoogte van de brutowinst aangeeft in de
periode die overeenkomt met de uitkeringstermijn.

Omvang van de verzekering
De verzekering geschiedt tegen de bedrijfsschade, die de
verzekeringsnemer lijdt door bedrijfsstilstand of bedrijfsstoornis als gevolg van materiële schade tijdens de duur van
de polis aan de gebouwen op het risico-adres (of de inhoud
daarin) veroorzaakt door:
1. brand*;
2. blikseminslag*;
3. ontploffing*;
4. luchtvaartuigen*;
5. elektrocutie van levende have*;
6. storm*.
De met een * aangegeven begrippen zijn uiteengezet in de
Algemene voorwaarden onder ’Nadere omschrijvingen’;
7. inbraak;
8. vandalisme gepleegd door iemand die wederrechtelijk het
gebouw is binnengedrongen.
9. regen, sneeuw, hagel of smeltwater (verder te noemen: neerslag, onvoorzien via daken,
balkons of vensters binnengedrongen, als gevolg van overlopen of lekkage van daken en
dakgoten of de bovengrondse afvoerpijpen daarvan;
niet gedekt is/zijn:
a. schade door neerslag, binnengekomen door openstaande
ramen, deuren of luiken;
b. schade door neerslag, binnengekomen door via de begane
grond of de openbare weg, alsmede schade door riool- of
grondwater;
c. schade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw;
10.a. water en stoom, onvoorzien gestroomd uit de waterleiding- en centrale verwarmingsinstallaties en uit daarop
aangesloten leidingen, sanitaire- en andere toestellen, als
gevolg van een plotseling opgetreden defect of springen
door vorst;
b. het overlopen van water uit genoemde installaties en toestellen.
Onder de sub 10 omschreven dekking valt niet: schade door
terugstromend water van de openbare riolering of door
grondwater, via de afvoerbuizen, sanitaire- en andere toestellen het gebouw binnengedrongen;
11.water, onvoorzien gestroomd uit aquaria;
12.olie, onvoorzien gestroomd uit een verwarmingsinstallatie of
uit daarbij behorende leidingen tanks;
13.rook en roet, plotseling uitgestoten door een op de schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie;
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14.breuk van winkel- of spiegelruiten, deel uitmakend van het
gebouw;
15.aanrijding of aanvaring van het gebouw.
Onverminderd het hiervoor in sub 6 en 9 bepaalde, geldt het
vorenstaande ook, indien het gedekte evenement is veroorzaakt door een eigen gebrek of eigen bederf.
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Uitbreiding van de verzekering
Tevens dekt de verzekering de bedrijfsschade veroorzaakt
door:
het niet toegankelijk zijn van de gebouwen op het risicoadres als gevolg van straatafzetting of afzetting van de
toevoerweg te water wegens een gedekt evenement, overkomen aan een naburig gebouw.
het wegvallen van de watervoorziening en/of elektrische
stroomlevering direct en uitsluitend veroorzaakt door
beschadiging of vernietiging ten gevolge van een in de voorwaarden gedekt evenement van:
het waterleidingbedrijf en/of pompstations en/of tussenstations;
de stroomleverende centrale en/of onderstations en/of schakelstations en/of transformatorhuizen, mits zowel dit
wegvallen van de watervoorziening en/ of stroomlevering als
de rechtstreeks daaruit voortvloeiende stilstand of stoornis
in het bedrijf van verzekeringsnemer langer dan 6 uur duurt.
Onder het wegvallen van de watervoorziening en/of elektrische stroomlevering wordt niet verstaan de bedrijfsschade
welke verzekeringsnemer lijdt door het wegvallen van de
watervoorziening en/of 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 onder 1 en/of 2 genoemde bedrijven en/of het
verzekerde bedrijf;
het wegvallen van de aardgaslevering direct en uitsluitend
veroorzaakt door beschadiging of vernietiging ten gevolge
van een in de voorwaarden gedekt evenement van de bij de
N.V. Nederlandse Gasunie en/of plaatselijke gasdistributiebedrijven in gebruik zijnde:
voedingsstations en/of compressorstations en/of meet- en
regelstations en/of gasafgifte stations en/of reduceerstations;
leidingen, afsluiters, reduceerkasten die zich bevinden tussen de genoemde stations en het verzekerde bedrijf, mits
zowel dit wegvallen van de gasvoorziening als de rechtstreeks daaruit voortvloeiende stilstand of stoornis in het
verzekerd bedrijf langer dan een aaneengesloten periode
van 48 uur duurt.
Specifieke uitsluitingen
Naast de in de Algemene voorwaarden vermelde uitsluitingen wordt niet vergoed:
materiële schade;
opruimingskosten;
kosten, die gedurende de periode van bedrijfsschade niet
doorgaan;
boeten of kosten wegens contractbreuk of wegens niet of
vertraagde uitvoering van contracten;
afschrijvingen op dubieuze debiteuren en op door de
gebeurtenis vernietigde gebouwen en/of inhoud.

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);
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de door verzekeringsnemer 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 is beperkt.
De uitkeringstermijn bedraagt ten hoogste 10 weken, indien
de verzekeringsnemer het bedrijf opheft dan wel in deze
periode nog geen poging tot onverminderde voortzetting van
dit bedrijf heeft gedaan, dan wel een ander bedrijf in de
gebouwen is gevestigd. Indien verzekeringsnemer het verzekerde bedrijf niet meer voortzet en op grond van wettelijke of
contractuele verplichtingen tot doorbetaling van lonen,
salarissen en daarop drukkende sociale lasten is gehouden,
bedraagt de uitkeringstermijn daarvoor ten hoogste
26 weken. Indien de op het polisblad genoemde uitkeringstermijn korter is dan 26 weken, geldt die uitkeringstermijn.
Met factoren, die eveneens zouden hebben plaatsgevonden
indien het evenement niet had plaats gehad, zal bij de vaststelling van de schade rekening worden gehouden, tenzij er
uit overwegingen van billijkheid dringende redenen zijn om
van deze regeling af te wijken.
Indien het verzekerd bedrag lager is dan de brutowinst die
zou zijn behaald indien geen schade was opgetreden, vindt
vergoeding van schade en kosten plaats naar evenredigheid.
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 verzekeringsnemer,
voorschotten verstrekken.
Verzekering buiten het gebouw of elders
De verzekering omvat bij de gedekte evenementen tevens
de bedrijfsschade als gevolg van materiële schade aan
zaken in bijgebouwen. Op het terrein van het risico-adres en
in de weide is alleen gedekt bedrijfsschade als gevolg van
materiële schade aan zaken en levende have door brand,
blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen en storm.
Tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag omvat de
verzekering bij gedekte evenementen eveneens de bedrijfsschade als gevolg van materiële schade aan de
verzekeringsnemer toebehorende zaken of levende have in
andere gebouwen in Nederland.
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