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AGRARISCHE GOEDEREN VERZEKERING
CONDITIE B
STORMVERZEKERING
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8901 BS Leeuwarden
Telefoon (058) 297 97 97
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Omvang van de verzekering
De in de polis omschreven gebouwen, respectievelijk
roerende zaken, aanwezig in het gebouw op het risicoadres, zijn verzekerd tegen de materiële schade, veroorzaakt
door:
storm, als uiteengezet in de Algemene voorwaarden onder
‘Nadere omschrijvingen’.
Uitgesloten is:
schade als gevolg van slecht onderhoud;
in geval van verzekering van andere gebouwen dan woonhuizen: schade aan ruiten en andere glazen onderdelen;
schade aan open gebouwen (waaronder o.m. open hooibergen, afdaken e.d.) en aan houten gebouwen, tenzij het
betreffende gebouw als zodanig in de polis vermeld staat;
schade aan zaken, aanwezig in open gebouwen, houten
gebouwen en gebouwen van (hoofdzakelijk) glas, tenzij het
betreffende gebouw als zodanig in de polis vermeld staat.
Van iedere schade blijft voor rekening van de verzekeringnemer:
bij agrarische en qua bouwaard daarmee gelijk te stellen
objecten: per gebouw € 750,- met een maximum van
€ 1.250,- voor alle gebouwen te zamen, die wat de ligging
betreft een eenheid vormen;
per verzekeringsjaar komt maximaal € 1.250,- voor rekening
van verzekeringnemer.
Bij stormschade aan roerende zaken (voor zover hiervoor
verzekerd) geldt geen eigen risico.
Bij stormschade aan zonweringen, aan de buitenkant van
het gebouw bevestigd, aan antennes op het terrein van het
risico-adres aanwezig, geschiedt de uitkering op basis van
dagwaarde; bij antennes geldt een maximum bedrag van
€ 500,- (tenzij afzonderlijk hoger opgegeven) en wordt
rekening gehouden met een aftrek van 1% per maand.
Verzekering elders
Ten aanzien van inboedelzaken die zich tijdelijk elders
bevinden, mits in Nederland binnen gebouwen, is de
verzekering eveneens van kracht. Elders in Europa - eveneens mits binnen gebouwen - zijn deze verzekerd tot een
maximum van 10% van het op de inboedel verzekerd
bedrag.
Ten aanzien van overige roerende zaken die zich tijdelijk
elders bevinden, mits in Nederland binnen gebouwen, geldt
de verzekering tot een maximum van 10% van het op de
roerende zaken verzekerd bedrag.
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