Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
Telefoon (058) 297 97 97

Art. 1

Begripsomschrijving
Installatie
Onder installatie wordt verstaan: de fijnmechanischelektrotechnische en elektronische apparatuur, zoals
kasregisters en weegapparatuur.

Art. 2

Omvang van de verzekering
De in de polis omschreven installatie, aanwezig in de
gebouwen op het risico-adres, is verzekerd tegen
materiële schade of verlies, veroorzaakt door:
een onverwacht van buiten komend onheil of onverschillig
welke andere onzekere gebeurtenis.
Ingeval van brand*, ontploffing*, kortsluiting, uitstromen
van water, stoom of olie, uitstoten van rook en roet, is de
verzekering ook van kracht, indien het gedekte evenement
veroorzaakt is door een eigen gebrek of bederf;
inbraak en diefstal, voorzover sporen van braak* worden
geconstateerd aan het gebouw waarin de verzekerde
zaken zich bevinden.
De met een * aangegeven begrippen zijn uiteengezet in de
Algemene voorwaarden onder ’Nadere omschrijvingen’.

A

B

Art. 3
A
B

Verzekering buiten het gebouw
De verzekering is tevens van kracht zolang de installatie
zich voor risico van de verzekeringsnemer bevindt op de
terreinen behorende tot het bedrijf van verzekeringsnemer.
Tevens is de verzekering van kracht tijdens transport
binnen Nederland, voor zover dit geschiedt voor risico van
verzekeringsnemer, ten behoeve van inspectie, reparatie,
revisie of reiniging.

Art. 4

Uitbreiding van de verzekering
Boven het verzekerd bedrag, doch tot ten hoogste 10%
van het verzekerd bedrag, zijn verzekerd opruimingskosten
als uiteengezet in de Algemene voorwaarden onder
‘Nadere omschrijvingen’.

Art. 5
A

Specifieke uitsluitingen
Naast de in de Algemene voorwaarden vermelde uitsluitingen wordt niet vergoed schade:
bestaande uit slijtage, corrosie, oxidatie en enig ander
geleidelijk bederf als natuurlijk gevolg van de gewone
werking en het normale gebruik van de installatie;
aan externe informatiedragers zoals banden, schijven,
platen, films, kaarten, en dergelijke, tenzij blijkens aantekening op het polisblad deze informatiedragers zijn
meeverzekerd.
De kosten van het reconstrueren van gegevens op informatiedragers blijven ook in dat geval van de verzekering
uitgesloten;
van esthetische aard zoals krassen, schrammen, deuken of
andere lichte beschadigingen, tenzij de beschadiging van
invloed is op het functioneren van de verzekerde installatie;
ten gevolge van experimenten, overbelasting of abnormale
beproevingen die geschieden met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verzekeringsnemer,
waaronder - indien van toepassing - tevens wordt verstaan
de toestemming van de directie of de bedrijfsleiding van
verzekeringsnemer;
verhaalbaar op grond van een leverings- of onderhoudscontract of schade die valt onder een garantie- of enige
andere overeenkomst;
die verband houdt met het niet of niet tijdig nakomen van
verplichtingen die verzekeringsnemer heeft uit hoofde van
het onderhouds- c.q. huurcontract;
aan onderdelen die periodiek vervangen moeten worden.
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Art. 6

Eigen risico
Bij schade aan de installatie geldt een eigen risico van
f 250,- (€ 113,45) per gebeurtenis. Het eigen risico is niet
van toepassing bij schade ten gevolge van storm.

Art. 7

Onderhoudscontract c.q. huurcontract
Deze verzekering is uitsluitend van kracht, indien verzekeringsnemer 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.
Indien het onderhoudscontract c.q. huurcontract wordt
gewijzigd of beëindigd, moet verzekeringsnemer dit onverwijld aan Avéro Achmea kennisgeven, waarna omtrent
voortzetting, premie en condities opnieuw tot overeenstemming dient te worden gekomen, voordat de dekking in
kracht kan worden hersteld.

Art. 8

Verzekerd bedrag
Als te verzekeren bedrag geldt de vervangingswaarde van
de installatie.

Art. 9
A

Omvang van de schadevergoeding
In afwijking van het bepaalde in de Algemene voorwaarden
omvat de schadevergoeding:
1. bij herstelbare beschadiging: de herstelkosten, alsmede de
kosten van démontage, montage en transport, welke
gemaakt moeten worden teneinde de beschadigde installatie of het betrokken onderdeel weer in bedrijfsvaardige
toestand te brengen met als maximum hetgeen bij toepassing van de regeling als hierna vermeld wordt onder 2
zou moeten worden betaald;
2. bij niet herstelbare beschadiging en bij diefstal of vermissing: de dagwaarde van het verzekerd object onmiddellijk
voor het evenement, onder aftrek van de waarde der
eventuele restanten.

