SUPPLEMENT
Elektronicaverzekering
(VBE 2020-01)

Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als uit de polis uitdrukkelijk blijkt dat deze dekking wordt verleend.
Ze vormen één geheel met de voorwaarden van de Uitgebreide brandverzekering voor bedrijven (VBB 2020-01).

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen
1.1 Bedrijfsvaardig
Een verzekerd object is bedrijfsvaardig, indien dit na een beëindigde testperiode en, indien van toepassing,
na een beëindigd proefbedrijf klaar is voor exploitatie in het geldigheidsgebied. Een verzekerd object blijft
beschouwd worden als bedrijfsvaardig indien dit wordt gereinigd, geïnspecteerd, gerepareerd, verplaatst of
gereviseerd.
1.2 Braak
Een zichtbare verbreking van afsluiting en waardoor de dader zich wederrechtelijk toegang heeft verschaft tot het
gebouw of dat gedeelte van het gebouw waarin de verzekerde objecten staan opgesteld.
1.3 Dagwaarde
Het bedrag benodigd voor het verkrijgen en bedrijfsvaardig opstellen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom
gelijkwaardige objecten.
1.4 Informatie
Alle voor het verzekerd object leesbare gegevens.
1.5 Informatiedrager
Elk medium waarop voor de verzekerde objecten leesbare informatie kan worden opgeslagen.
1.6 Herstelkosten
Het bedrag benodigd voor reparatie, vervangen van onderdelen inclusief arbeidsloon voor (de)montage
vermeerderd met eventuele transportkosten.
1.7 Mobiele elektronica
Apparatuur die niet-vast opgesteld wordt gebruikt.
1.8 Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen en bedrijfsvaardig opstellen van nieuwe objecten van dezelfde soort
en kwaliteit.
1.9 Onderhoudscontract
Een overeenkomst tussen de verzekeringnemer en de fabrikant, leverancier, installateur, verhuurder of
leasemaatschappij, waarin in ieder geval wordt bepaald dat de fabrikant, leverancier, installateur, verhuurder of
leasemaatschappij, om het verzekerd object in goede bedrijfsvaardige toestand te houden, zorg draagt voor:
- preventief onderhoud, zijnde inspectie en afstelling van het verzekerde object ter voorkoming van storingen;
- correctief onderhoud, zijnde het opheffen van storingen, het uitvoeren van reparaties en zo nodig vervangen van
onderdelen, voor zover die door het normale gebruik en zonder een van buiten het verzekerd object aankomende
gebeurtenis zijn ontstaan;
- modificaties, zijnde het aanbrengen van noodzakelijk geachte betrouwbaarheidsverbeteringen.
1.10 Oorspronkelijke nieuwwaarde
Het bedrag dat ten tijde van de oorspronkelijke/historische aanschafdatum nodig was voor het verkrijgen en
bedrijfsvaardig opstellen van het object.
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1.11 Verzekerde objecten
De zaken die nader worden omschreven op het polisblad of een bij de polis gevoegde lijst.
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Artikel 2 Geldigheidsgebied
2.1 De verzekering is van kracht voor zover de verzekerde objecten zich bevinden in de gebouwen en/of op de
terreinen, zoals nader omschreven in het polisblad.
2.2 Indien een reparatie of revisie noodzakelijkerwijs elders binnen Nederland, België, Luxemburg of Duitsland
dient te geschieden blijft deze dekking, gedurende het transport en verblijf onverminderd van kracht.
2.3 Mobiele Elektronica
Voor de op het polisblad of de in een bij de polis gevoegde lijst vermelde mobiele elektronica is dekking tevens
van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden elders binnen Nederland, België, Luxemburg of Duitsland.

Artikel 3 Verzekerde objecten
3.1 De dekking is van kracht voor:
3.1.1 verzekerde objecten die binnen het geldigheidsgebied in bedrijf zijn dan wel bedrijfsvaardig staan opgesteld
of binnen het verzekeringsgebied worden vervoerd;
3.1.2 informatie die voor de fundamentele werking van het verzekerd object noodzakelijk is;
3.2 De omschrijving van verzekerde objecten in de polis wordt geacht van de verzekeringnemer afkomstig te zijn.

Artikel 4 Verzekerd bedrag
4.1 Het volgens het polisblad van toepassing zijnde verzekerd bedrag per verzekerd object dient gelijk te zijn aan
de oorspronkelijke nieuwwaarde. Prijskortingen en dergelijke dienen buiten beschouwing gelaten te worden.
4.2 Het verzekerd bedrag dient mede als grondslag voor de premieberekening.
4.3 Vervanging of uitbreiding
Verhoging van het verzekerd bedrag door vervanging en/of uitbreiding van de apparatuur is automatisch
meegedekt, indien en voor zover de totale vervangingswaarde van de aanwezige apparatuur het verzekerd
bedrag, dat op het polisblad is vermeld, met niet meer dan 10% overstijgt.

Artikel 5 Omschrijving van de dekking
5.1 Deze verzekering biedt dekking tegen de volgende gebeurtenissen:
5.1.1 materiële beschadigingen van de verzekerde objecten als gevolg van:
- een van buiten het verzekerd object komende gebeurtenis;
- een eigen gebrek, dan wel ontstaan uit de aard van het verzekerde object zelf.
De dekking tegen eigen gebrek als omschreven in artikel 5.1.1 is uitsluitend van kracht indien er een
onderhoudscontract, zoals nader omschreven in artikel 1.9, voor de verzekerde objecten is gesloten.
Deze verplichting geldt niet voor:
1. verzekerde objecten met een nieuwwaarde van minder dan € 12.500,- per object;
2. verzekerde objecten die nog geen 5 jaar oud zijn.
5.1.2 verlies van verzekerde objecten of onderdelen daarvan als gevolg van diefstal na braak;
5.1.3 verlies of verminking van de overeenkomstig artikel 3.1.2 verzekerde informatie, echter uitsluitend voor
zover dit een direct gevolg is van een onder 5.1.1 of 5.1.2 gedekte gebeurtenis aan de informatiedrager.
5.2 Preventiemaatregelen
Voor zover dat niet nadrukkelijk uit de polis blijkt gelden terzake van deze dekking ten minste dezelfde preventieeisen als voor de inventarisverzekering.
5.3 Vervoer van de verzekerde objecten
Tijdens vervoer is tevens gedekt verlies van de verzekerde objecten, met uitzondering van mobiele
elektronica, als gevolg van diefstal na braak uit een auto, echter uitsluitend indien de diefstal aantoonbaar
heeft plaatsgevonden tussen 06.00 en 22.00 uur.
5.4 Mobiele elektronica
5.4.1 Als uit de polis blijkt dat mobiele elektronica is verzekerd, dan geldt daarvoor dat verlies als gevolg van
diefstal tijdens vervoer uitsluitend gedekt is indien:
- de objecten niet van buitenaf zichtbaar in een auto aanwezig waren;
- de auto deugdelijk was afgesloten en sporen van braak waarneembaar zijn;
- de diefstal plaatsvond tijdens de gebruikelijke werkuren, doch in ieder geval tussen 6.00 uur en 22.00 uur. In
geval van stalling in een deugdelijk afgesloten ruimte geldt de beperking in tijd niet;
- bij stalling in een deugdelijk afgesloten ruimte, sporen van braak aan de ruimte waarneembaar zijn.
5.4.2 Overige verlies van mobiele elektronica als gevolg van diefstal is uitsluitend gedekt na braak.
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Artikel 6 Aanvullende uitsluitingen
In aanvulling op de uitsluitingen en beperkingen in de voorwaarden van Uitgebreide brandverzekering
voor bedrijven is eveneens van de dekking uitgesloten:
6.1 schade veroorzaakt door experimenten, overbelasting, abnormale beproevingen, grove schuld, grove
nalatigheid of opzet die geschieden op last van, met medeweten en/of goedvinden van verzekeringnemer,
directie of verantwoordelijke bedrijfsleiding;
6.2 schaden aan verzekerde objecten, waarvoor door de fabrikant, leverancier of installateur een
airconditioninginstallatie aanbevolen wordt, veroorzaakt ten gevolge van gebrekkige of ontoereikende
klimaatbeheersing door een airconditioninginstallatie die niet is voorzien van een beveiliging met
automatische doormelder;
6.3 schade veroorzaakt door slijtage, corrosie, oxidatie, erosie of enig ander geleidelijke inwerking, opgetreden
als gevolg van de gewone werking en/of het normale gebruik van de verzekerde objecten. Voor eventuele
gevolgschaden hiervan aan andere (onder-)delen van het verzekerd object dan het door de geleidelijke
inwerking direct getroffen deel, is onderhavige uitsluiting niet van toepassing;
6.4 schade die uitsluitend bestaat uit het herstellen of vervangen van de navolgende bij de verzekerde
objecten behorende (onder-)delen:
- losse onderdelen, zoals lampen, beeldbuizen, röntgenbuizen, laserbuizen, kettingen, snaren, niet
herlaadbare batterijen, filters en dergelijke;
- verwisselbare gereedschappen of werktuigen van welke aard dan ook;
- beveiligingen, zoals smeltzekeringen en dergelijke;
6.5 schade aan hulp -, verbruiksmaterialen en werkmiddelen zoals ontwikkelvloeistoffen, inktlinten,
toners, koelmiddelen, reinigingsmiddelen, papier, beeld- en geluiddragers en dergelijke;
6.6 esthetische gebreken zoals schrammen, krassen, deuken, kleurverschillen en dergelijke;
6.7 verlies of verminking van informatie voorzover niet bedoeld in artikel 3.1.2;
6.8 schade aan informatiedragers die, overeenkomstig hun doel, door de gebruiker(s) verwisselbaar zijn;
6.9 licentiekosten in verband met bijvoorbeeld het verloren gaan of beschadigen van hardware/software
sleutels en dergelijke;
6.10 schade waarvoor derden in de hoedanigheid van fabrikant, leverancier, transporteur, expediteur,
installateur en dergelijke, of uit hoofde van levering-, garantie-, reparatievoorwaarden of enig soortgelijke
overeenkomst aangesproken kunnen worden.
Indien bedoelde derden aansprakelijkheid ontkennen, zal de verzekeraar de schade vergoeden, voor zover hij
dat overeenkomstig onderhavige voorwaarden verplicht is. De verzekeraar heeft in dat geval het recht een
terugvordering uit naam van verzekeringnemer te doen. Uitsluitend de verzekeraar zal beslissen over het al
dan niet en op welke wijze, terugvorderen van een door hem betaalde schadevergoeding. De verzekeraar
heeft de leiding in een eventuele procedure en de verzekeringnemer is verplicht alle door de verzekeraar
gewenste medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de verzekeraar ten opzichte van
de betreffende derden kan schaden.

Artikel 7 Schaderegeling en verplichtingen
7.1 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in 7.2 tot en met 7.7 omvat de verplichting van de verzekeraar tot
schadevergoeding:
7.1.1 de herstelkosten indien naar oordeel van de verzekeraar of de expert het verzekerd object voor herstel
vatbaar is, verminderd met de eventuele (rest-)waarde van tijdens herstel vervangen delen.
Inzake de (onder-)delen zoals vermeld in artikel 6.4 alsmede inzake elektronenbuizen, zoals beeldbuizen,
röntgenbuizen, laserbuizen en dergelijke, zal in geval van herstel of vervanging een aftrek worden toegepast van
nieuw voor oud.
In geval van verlies van het verzekerd object of in die gevallen dat herstel van het verzekerd object naar oordeel
van de verzekeraar of de expert economisch niet verantwoord blijkt zal vergoeding op basis van nieuwwaarde
plaatsvinden onder aftrek van de waarde van eventuele restanten.
Van vergoeding op basis van nieuwwaarde zijn nadrukkelijk uitgesloten:
- verzekerde objecten waarvan de vervangingswaarde minder bedraagt dan 50 procent van de nieuwwaarde;
- verzekerde objecten die ouder zijn dan 2 jaar;
- verzekerde objecten die door de fabrikant niet meer in serie worden geproduceerd;
- verzekerde objecten waarvan vervanging door welke oorzaak dan ook achterwege blijft;
- informatie als bedoeld in artikel 3.1.2.
Voor deze objecten zal schadevergoeding op basis vervangingswaarde plaatsvinden;
7.1.2 het bedrag van de door verzekeringnemer gemaakte bereddingskosten, echter gemaximeerd tot vijftig
procent van het verzekerd bedrag van het betreffende verzekerd object;
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7.1.3 het bedrag van de door verzekeringnemer gemaakte opruimingskosten, echter gemaximeerd tot
tien procent van het verzekerd bedrag van het betreffende verzekerde object;
7.1.4 het bedrag voor bijzondere bouwkundige maatregelen die door de verzekeringnemer noodzakelijkerwijs
worden getroffen teneinde een door deze verzekering gedekte schade te kunnen herstellen, echter
gemaximeerd tot tien procent van het verzekerd bedrag van het betreffende verzekerd object;
7.1.5 het bedrag voor vervanging en/of reconstructie van overeenkomstig artikel 3.1.2 bedoelde informatie, echter
gemaximeerd tot tien procent van het verzekerd bedrag van het bij de informatie behorende verzekerd object.
7.2 Eigen risico
7.2.1 Per gebeurtenis blijft het in het polisblad vermelde eigen risico voor rekening van
verzekeringnemer.
7.2.2 Het eigen risico is niet van toepassing bij schade als gevolg van brand, ontploffing en kortsluiting.
7.3 Niet vergoede kosten
De verzekeraar verleent géén schadevergoeding voor:
7.3.1 kosten voor expres- en koeriersdiensten;
7.3.2 kosten ten behoeve van overwerk;
7.3.3 kosten die ook zouden zijn ontstaan, indien de schade niet zou zijn opgetreden, zoals kosten voor
onderhoud, revisie en dergelijke;
7.3.4 extra kosten die ontstaan doordat ten gevolge van een gedekte gebeurtenis het verzekerd object gewijzigd
of verbeterd wordt.
7.4 Voorlopig en definitief herstel
Indien het door een verzekerde gebeurtenis beschadigde verzekerd object voorlopig hersteld wordt, vergoedt
de verzekeraar voor het voorlopige en het definitieve herstel tezamen niet meer dan dat bedrag dat
verschuldigd zou zijn geweest indien het definitieve herstel onmiddellijk had plaatsgevonden.
7.5 Maximale schadevergoeding
De maximale schadevergoeding per gebeurtenis per verzekerd object is gelijk aan de nieuwwaarde van het
verzekerd object minus het eigen risico. De voor rekening van de verzekeraar komende kosten van de
expert(s) zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd. De kosten als bedoeld in 7.1.2 tot en met 7.1.5 worden
boven de nieuwwaarde van het verzekerd object vergoed, echter samen gemaximeerd tot 50 procent van het
verzekerd bedrag van het betreffende verzekerd object.
7.6 BTW
Slechts indien in het polisblad staat vermeld dat het verzekerd bedrag inclusief BTW is, zal een eventuele
gedekte gebeurtenis inclusief BTW worden vergoed, tenzij de verzekeringnemer de BTW kan verrekenen.
7.7 Onderverzekering
Schadevergoeding als in 7.1 tot en met 7.6 bepaald is slechts naar evenredigheid verschuldigd, indien
het verzekerd bedrag van het door een gedekte gebeurtenis getroffen verzekerd object lager is dan de
oorspronkelijke nieuwwaarde van het verzekerd object.

Dekkingsclausule Reconstructiekosten van informatie
Deze dekkingsuitbreiding is ook van kracht als zij niet uitdrukkelijk uit de polis blijkt. Het verzekerd bedrag is dan
gemaximeerd.
1 Aanvullende begripsomschrijving
Reconstructiekosten
De noodzakelijk door verzekeringnemer te maken kosten voor het opnieuw verkrijgen, samenstellen en/of
overbrengen van informatie op informatiedragers, welke informatie zich voor het plaatsvinden van de gedekte
gebeurtenis op die informatiedragers bevonden.
2 Verzekeringsgebied
De dekking onder deze clausule is van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden binnen het
verzekeringsgebied als vermeld in artikel 2.
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Tevens is de dekking van kracht tijdens vervoer en/of verblijf elders binnen Nederland, indien de
informatiedragers informatie bevatten, die elders bewaard dan wel gebruikt worden in verband met één van
de navolgende activiteiten:
- ter beveiliging van de door verzekeringnemer in gebruik zijnde informatie;
- ter verwerking van de informatie in een generatiesysteem;
- ter voortzetting van werkzaamheden na een onder deze verzekering gedekte schade.
3 Verzekerde objecten
De bij deze dekkingsclausule behorende verzekerde objecten zijn:
- informatiedragers die overeenkomstig hun doel door de gebruiker verwisselbaar zijn, die toebehoren aan de in
de polis omschreven computerapparatuur;
- informatiedragers in de vorm van harde schijven die toebehoren aan de in de polis omschreven
computerapparatuur en voorzover hierop informatie is opgeslagen, die nog niet ten behoeve van het
generatiesysteem werd gekopieerd.
4 Verzekerd bedrag
4.1 Het verzekerd bedrag dient steeds gelijk te zijn aan de maximaal noodzakelijk te maken kosten van
reconstructie van alle op de verzekerde objecten vastgelegde informatie na een verzekerde gebeurtenis.
4.2 Het verzekerde bedrag zal worden beschouwd als een “premier-risque” bedrag.
4.3 Voor zover in de polis geen verzekerd bedrag voor deze dekking is opgenomen, dan geldt deze dekking als
aanvulling op de Elektronicaverzekering tot ten hoogste 50 % van het totale verzekerde bedrag voor de
daaronder verzekerde objecten, met een maximum van € 11.500,- per gebeurtenis.
5 Omvang van de dekking
5.1 Deze clausule dekt de door verzekeringnemer, in overleg met de verzekeraar of de expert, gemaakte
kosten van reconstructie van informatie als gevolg van verlies of verminking van op de hiervoor bedoelde
verzekerde objecten vastgelegde informatie, ontstaan door:
5.1.1 een rechtstreeks gevolg van een onder artikel 5 verzekerde gebeurtenis, waardoor het verzekerd
object werd beschadigd dan wel verloren is gegaan;
5.1.2 een aantoonbaar rechtstreeks gevolg van bliksemontlading, ongeacht of het desbetreffende
verzekerd object hierdoor materieel werd beschadigd;
5.2 Voor het overige zijn, met behoud van het in 5.1 bepaalde en ongeacht eventuele andere van invloed
zijnde gebeurtenissen, in ieder geval onder de dekking van deze clausule uitgesloten:
5.2.1 kosten in verband met verlies of verminking van informatie, ontstaan door foutieve of onjuiste
behandeling, zoals invoer-, instelfouten en dergelijke, alsmede het abusievelijk vernietigen, verminken en
wissen van informatie;
5.2.2 reconstructie van informatie (mede) veroorzaakt doordat niet aan de volgende voorwaarden werd
voldaan: 5.2.2.1 de verzekeringnemer dient minimaal 2 keer per week een back-up te maken;
5.2.2.2 de back-ups dienen te worden opgeborgen in een datasafe of buiten het pand waar de
verzekerde objecten zijn opgesteld;
5.2.3 kosten in verband met reconstructieactiviteiten die niet binnen 12 maanden na de schade datum
hebben plaatsgevonden.
5.3 Ten behoeve van de dekking tijdens vervoer is tevens gedekt verlies van informatiedragers als gevolg
van diefstal na braak uit een motorvoertuig, echter uitsluitend indien de diefstal aantoonbaar heeft
plaatsgevonden tussen 06.00 en 22.00 uur.
6 Schadevergoeding
6.1 De verplichting van verzekeraar tot schadevergoeding omvat:
- alle gedekte en in overleg met verzekeraar of de expert gemaakte reconstructiekosten onder aftrek van de
eventueel hierdoor bespaarde kosten;
- het bedrag gelijk aan de vervangingswaarde van beschadigde of verloren gegane verwisselbare verzekerde
objecten echter per gebeurtenis gemaximeerd tot 10 procent van de gemaakte reconstructiekosten als hiervoor
bedoeld.
6.2 Van het volgens in 6.1 verkregen bedrag blijft het in het polisblad vermelde eigen risico bedrag voor rekening
van verzekeringnemer.
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6.3 De maximale schadevergoeding overeenkomstig deze clausule is per gebeurtenis gelijk aan het
verzekerd bedrag minus het van toepassing zijnde eigen risico.
De voor rekening van verzekeraar zijnde kosten van de expert(s) zijn zo nodig boven het verzekerd
bedrag verzekerd.

Dekkingsclausule Extra kosten in verband met uitwijk en/of huur van apparatuur
Deze dekkingsuitbreiding is ook van kracht als zij niet uitdrukkelijk uit de polis blijkt. Het verzekerd bedrag is dan
gemaximeerd.
1 Aanvullende begripsomschrijvingen
1.1 Extra kosten
- Kosten wegens huur of gebruik van niet aan de verzekeringnemer toebehorende vervangende objecten;
- kosten voor tijdelijke huisvesting elders binnen Nederland en de daarbij in rekening gebrachte kosten gas, water,
elektra en dergelijke;
- kosten voor transport van materiaal van de verzekeringnemer naar en van de tijdelijke locatie;
- kosten wegens het tewerkstellen van personeel van de verzekeringnemer of van anderen bij huur of gebruik van
de vervangende objecten, inclusief reis en verblijfkosten.
1.2 Uitkeringstermijn
De periode waarin de extra kosten worden gemaakt en die begint op het moment van ontstaan, doch niet
eerder dan op de dag van ontdekking, van een onder artikel 5 gedekte gebeurtenis aan een verzekerd object
en eindigt op het moment dat het verzekerd object dan wel een definitieve vervanging daarvan wederom in
gebruik kan worden genomen, met dien verstande, dat de periode waarover schadevergoeding wordt verleend
nimmer langer zal zijn dan het in het polisblad vermelde maximale uitkeringstermijn.
Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de uitkeringstermijn niet afhankelijk is van de einddatum van deze verzekering;
1.3 Jaarbelang
Het jaarbelang dient gelijk te zijn aan de maximaal noodzakelijk te maken extra kosten per week, vermenigvuldigd
met 52.
1.4 Eigen risico
1.4.1 Het in het polisblad vermelde aantal dagen per gebeurtenis, per verzekerd object dat voor rekening en risico
van verzekeringnemer blijft.
1.4.2 Onder dagen wordt in deze dekking uitsluitend volle werkdagen verstaan.
1.4.3 Het eigen risico per gebeurtenis in geld uitgedrukt, is gelijk aan de gemiddelde ontstane bedrijfsschade per
werkdag vermenigvuldigd met het aantal in het polisblad vermelde eigenrisico dagen.
1.4.4 Als in het polisblad geen eigenrisico dagen zijn vermeld, dan is het eigen risico gelijk aan het bedrag dat
volgens het polisblad van toepassing is voor de verzekerde objecten.
1.4.5 Het eigen risico geldt niet als bij een gebeurtenis het volle eigen risico voor de verzekerde objecten wordt
ingehouden.
2 Verzekerd bedrag
2.1 Het verzekerd bedrag dient steeds gelijk te zijn aan het jaarbelang.
2.2 Het verzekerd bedrag zal worden beschouwd als een “premier risque” bedrag.
2.3 Voor zover in de polis geen verzekerd bedrag voor deze dekking is opgenomen, dan geldt deze dekking als
aanvulling op de Elektronicaverzekering tot ten hoogste tien procent van het totale verzekerde bedrag voor de
daaronder verzekerde objecten.
3 Omvang van de dekking
3.1 Verzekerd zijn de door de verzekeringnemer, in overleg met de verzekeraar of expert, gemaakte extra kosten,
ontstaan door een rechtstreeks gevolg van een onder artikel 5 gedekte gebeurtenis aan het verzekerd object.
3.2 Voor het overige, met behoud van het in 5.1 bepaalde en ongeacht eventuele andere van invloed zijnde
gebeurtenissen, zijn tevens van deze clausule uitgesloten:
- extra kosten die vanwege een brand extra kosten- of brand bedrijfsschadedekking verzekerd zijn of zouden zijn
geweest indien onderhavige clausule van kracht was.
- kosten ter beperking van schade die niet in overleg met verzekeraar of de expert zijn gemaakt;
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4 Schadevergoeding
4.1 Schadevergoeding geschiedt op basis van de werkelijk gemaakte extra kosten, verminderd met de
eventueel daardoor ontstane besparingen.
Door de verzekeringnemer in overleg met de verzekeraar of de expert gemaakte buitengewone uitgaven om
herstel of vervanging van de verzekerde objecten te bespoedigen, worden vergoed tot aan het bedrag
waarmee het de extra kosten heeft verminderd.
4.2 De verzekeraar geeft geen vergoeding voor die extra kosten:
- die ook zouden zijn ontstaan indien de schade niet zou zijn opgetreden zoals kosten inzake onderhoud,
service en dergelijke;
- die ontstaan doordat verzekeringnemer voor het herstel of vervanging van de getroffen verzekerde zaak niet
of niet tijdig financiële middelen tot zijn beschikking heeft;
- die ontstaat doordat het gebouw waarin de verzekerde objecten stonden opgesteld als gevolg van
de gebeurtenis later in gebruik genomen kan worden dan de verzekerde objecten zelf;
- die ontstaan doordat het getroffen verzekerd object door herstel of vervanging wordt gewijzigd of verbeterd;
- die ontstaan doordat een voor het herstel of vervanging benodigd (onder-) deel niet meer door de
fabrikant in serie wordt geproduceerd.
4.3 De verzekeraar vergoedt het overeenkomstig 4.1 en 4.2 verkregen bedrag aan extra uitwijkkosten, echter per
week gemaximeerd tot het verzekerd bedrag gedeeld door 52 en tevens gemaximeerd tot de in het polisblad
vermelde uitkeringstermijn en verminderd met het bedrag behorende bij het in het polisblad vermelde eigen
risico. Voor alle gedekte gebeurtenissen in één verzekeringsjaar is de vergoeding gemaximeerd tot ten hoogste
het verzekerd jaarbelang verminderd met het eigen risico per gebeurtenis. De voor rekening van de verzekeraar
zijnde kosten van de expert(s) zijn zo nodig boven het verzekerd bedrag verzekerd.

VBE Verzekeringsvoorwaarden VZP – 01-01-2020

Pagina 7

