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Onderstaande voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien uit het polisblad blijkt dat dit onderdeel is
meeverzekerd. Indien bepalingen van deze speciale voorwaarden afwijken van de bepalingen in de van
toepassing zijnde aigemene voorwaarden MAV dan geldt hetgeen is bepaald in deze speciale voorwaarden.
Art. 1

Begripsomschrijvingen

1.1

Aan- en verbouw
Van aan- of verbouw is in ieder geval sprake zolang het gebouw niet volledig glas-, wind- en
waterdicht is en/of niet is voorzien van sloten/afsluitingen, verwarming, watervoorziening en
gebruiksklare sanitair- en keukenfaciliteiten.

1.2

Bedrijfsschade
Vermindering van de bruto winst door teruggang in productie en/of omzet als gevolg van stilstand of
stoornis in de uitoefening van het bedrijf, het beroep of de activiteit, zoals op het polisblad
omschreven, door een gedekte gebeurtenis.
Niet als bedrijfsschade worden beschouwd:
a. de door verzekerde te betalen boeten of schadevergoedingen aan derden;
b. afschrijvingen op dubieuze debiteuren en op door de gebeurtenis verloren gegane zaken.

1.3

Brutowinst
De opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten, verminderd met de variabele kosten.
Dit is gelijk aan de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst respectievelijk verminderd met het
nettoverlies.

1.4

Extra kosten
Kosten die na een gedekte gebeurtenis in overleg met en na toestemming van de maatschappij
worden gemaakt om de bedrijfsvoering zoveel en zo goed mogelijk voortgang te doen vinden.

1.5

Sneeuwdruk
Een zodanig zware belasting van het gebouw of deel daarvan, door sneeuw dat het gebouw eronder
bezwijkt.

1.6

Variabele kosten
De kosten die evenredig omhoog of omlaag gaan met verhoging of verlaging van productie of omzet
zoals de inkoopprijzen van zaken, grond- en hulpstoffen, B.T.W. en emballage- en vrachtkosten.

1.7

Vaste kosten
Kosten die niet recht evenredig met de bedrijfsdrukte toe- of afnemen en dus door het bedrijf ook na
een gedekte gebeurtenis onverminderd moeten worden betaald of geboekt.
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1.8

Wateraccumulatie
Met wateraccumulatie wordt de opeenhoping van regenwater (op meestal een plat dak bedoeld).
Dit ontstaat onder de volgende omstandigheden (al dan niet in combinatie):
de afvoeren kunnen de hoeveelheid neerslag niet verwerken;
in korte tijd valt een zeer grote hoeveelheid water (wolkbreuk);
de afvoer verstopt is en er zijn geen of onvoldoende noodvoorzieningen;
het dak is doorgezakt of vertoont ter plaatse kuilen;
harde wind stuwt het water een kant op.

Art. 2 Omvang van de dekking
De verzekering dekt bedrijfsschade als gevolg van verlies of beschadiging van het op het polisblad
omschreven gebouw of de inhoud daarvan, door een hierna omschreven gebeurtenis.
Voor een gebeurtenis omschreven in artikel 2.1 t/m 2.5 ook als deze het gevolg is van de aard of een
gebrek van de verzekerde zaak.
2.1

Brand (zie nadere omschrijvingen in de algemene voorwaarden) en naburige brand.

2.2

Brandblussing.

2.3

Rook en roet, plotseling uitgestoten door een op een schoorsteen van het gebouw aangesloten
verwarmingsinstallatie.

2.4

Ontploffing (zie nadere omschrijvingen in de algemene voorwaarden).

2.5

a. Blikseminslag, ongeacht of deze brand ten gevolge heeft.
b. Inductie/overspanning
De verzekering geeft geen dekking voor schade als gevolg van inductie/overspanning
indien de verzekerde som aan overspanningsgevoelige apparatuur groter is dan € 50.000,=
en de beveiliging niet voldoet aan de risicoklasse indeling voor overspanningbeveiliging volgens
de NPR 8110 risicoklasse-indeling voor overspanningsbeveiliging of NEN-EN-IEC 62305 en de
oplevering van deze overspanningbeveiliging is bevestigd door middel van een schriftelijke
verklaring van de installateur.

2.6

Storm (zie nadere omschrijvingen in de algemene voorwaarden).

2.7

Diefstal en vandalisme nadat de dader het door verzekerde in gebruik zijnde gebouw wederrechtelijk
binnengedrongen is door middel van braak. Als in het gebouw meerdere bedrijven, instellingen e.d.
zijn gevestigd dan is aan het hierboven gestelde voldaan indien de dader het bij verzekerde in gebruik
zijnde perceelsgedeelte door middel van braak is binnengedrongen of getracht heeft binnen to
dringen.

2.8

Waterschade ontstaan door het onvoorzien stromen van water en stoom uit:
a. binnen en buiten het gebouw gelegen aan- en afvoerleidingen;
b. op die aan- en afvoerleidingen aangesloten installaties en toestellen;
c. een verwarmingsinstallatie e/o gecertificeerde sprinklerinstallatie;
d. aquaria of met water gevulde zit-/slaapmeubelen, indien het gevolg van een plotseling opgetreden
defect.
Bedrijfsschade onder voorwaarde dat door het onvoorzien uitgestroomde en/of overgelopen water of
stoom schade is ontstaan aan het gebouw. Uitgesloten zijn de kosten van ontstopping.

2.9

Neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater) onvoorzien via daken, balkons of vensters
binnengedrongen als gevolg van overlopen of lekkage van daken en dakgoten of de bovengrondse
afvoerpijpen daarvan ; mits niet binnengedrongen door openstaande ramen, deuren of luiken.

2.10

Sneeuwdruk en wateraccumulatie
Sneeuwdruk en wateraccumulatie op daken en tegen muren. Sneeuwdruk en wateraccumulatie als
gevolg van constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw is uitgesloten.
Ingeval van een gedekte gebeurtenis zal hiervoor een eigen risico gelden van €. 1.000,= per
gebeurtenis.

2.11

Hagelschade aan het gebouw met uitzondering van schade aan glazen- en kunststofonderdelen die
dienen tot daglichtdoorlating.
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2.12

Vorstschade als gevolg van bevriezing van:
a. waterleidingen en daarop aangesloten installaties en toestellen;
b. een centrale verwarmingsinstallatie e/o sprinklerinstallatie.
Er is geen dekking voor schade door vorst wanneer de bevriezing te wijten is aan nalatigheid of
onzorgvuldigheid in het treffen van voorzorgsmaatregelen.

2.13

Olie, onvoorzien gestroomd uit vaste leidingen, reservoirs of tanks van met olie gestookte
verwarmingsinstallaties, mits deze installaties zijn aangesloten op een schoorsteen.

2.14

Gewelddadige beroving en afpersing.

2.15

Rellen, relletjes of opstootjes (zie nadere omschrijvingen in de algemene voorwaarden).

2.16

Plundering en ongeregeldheden bij werkstaking.

2.17

Aanrijding, aanvaring, en als gevolg daarvan: afgevallen of uitgevloeide lading.

2.18

Luchtvaartuigen (zie nadere omschrijvingen in de algemene voorwaarden).

2.19

Luchtdruk als gevolg van startende- en/of proefdraaiende lucht- en ruimtevaartuigen en het
doorbreken van de geluidsbarriere.

2.20

Meteorieten.

2.21

Omvallen van bomen en het afbreken van takken.

2.22

Omvallen van kranen en heistellingen en het losraken van onderdelen daarvan.

2.23

Glasscherven, als gevolg van het breken van ruiten en van legplaten in etalages e/o vitrines.
Voorts is onder de dekking begrepen de bedrijfsschade rechtstreeks voortvloeiende uit:

2.24

Straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te water in verband met schade aan een naburig
gebouw door een gebeurtenis als omschreven onder artikel 2.1 t/m 2.23 gedurende de periode dat het
gebouw van de verzekeringnemer hierdoor niet toegankelijk is.

2.25

Storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas als gevolg van het getroffen worden van
elektriciteitscentrale, waterleiding- of gasdistributiebedrijf (inclusief tussenstations,
transformatorhuizen en dergelijke) door een onder artikel 2.1 t/m 2.23 gedekte gebeurtenis, mits die
storing langer dan 6 uur ononderbroken duurt.
Deze dekking geldt ook voor zich tussen de stations en in de bij verzekerde in gebruik zijnde
gebouwen bevindende leidingen, afsluiters en/of reduceerkasten voor gaslevering (niet voor pijpen,
leidingen, hoogspanningsmasten en kabels voor elektriciteits- of gaslevering).

2.26

Schade door een onder artikel 2.1 t/rn 2.23 genoemde gebeurtenis aan het gebouw of de inhoud van
een naburig bedrijf of winkelcentrum dat geldt als publiekstrekker, mits dit tijdelijk moet worden
gesloten als gevolg van die gebeurtenis.

De onderstaande rubrieken zijn alleen van toepassing indien uit het polisblad blijkt dat deze zijn
meeverzekerd.
Rubrieken: extra kosten
Waar in de polisvoorwaarden brutowinst staat dient gelezen te worden extra kosten.
Extra kosten:
Alle redelijk extra uitgaven van door verzekerde genomen maatregelen, teneinde het bedrijf van
verzekerde tijdelijk in zowel administratief als organisatorisch opzicht, hetzij ter plaatse hetzij elders,
zoveel en zo goed mogelijk voortgang te doen vinden.
Als zodanige kosten worden aangemerkt:
huur van tijdelijk in gebruik genomen opstal en inrichting ten gevolge van de door een gedekte
gebeurtenis veroorzaakte onbruikbaarheid van de bedrijfsruimte(n);
diverse belastingen in verband hiermee;
kosten voor het overbrengen van meubilair, boeken, materiaal, enz.
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Alsmede de extra kosten verbonden aan:
- de omschakeling op vroegere conventionele en/of andere administratieve methodieken dan wel de
ten gevolge van een gedekte gebeurtenis meer dan normale hoeveelheid te verwerken
informatieve gegevens met behulp van een computerinstallatie in gebruik hetzij bij het eigen bedrijf
hetzij bij derden;
- de verwerking van de normale hoeveelheid informatieve gegevens met behulp van een
computerinstallatie bij derden, indien de computerinstallatie in gebruik bij het eigen bedrijf door
een gedekte gebeurtenis is vernietigd dan wel indien deze installatie niet gebruikt kan worden als
gevolg van een gedekte gebeurtenis elders in het gebouw waarin verzekerde zijn bedrijf uitoefent;
- het voeren van de administratieve organisatie op eerder genoemde conventionele methodieken
en wel vanaf de datum van de schade tot het ogenblik waarop de op deze wijze verwerkte
gegevens in de computer zijn ingevoerd en de verwerkingscapaciteit na voltooiing van het
materieel herstel van de door een gedekte gebeurtenis getroffen bedrijfsruimte weer op hetzelfde
peil is onmiddellijk voor de schade.
Artikel 7 Schadevaststelling wordt uitgebreid met:
Schadevaststelling extra kosten:
Aan het begin van een door deze verzekering gedekte bedrijfsstilstand of -stoornis zal door de
expert(s) in overleg met de verzekerde worden nagegaan welke extra kosten gemaakt dienen te
worden.
Zijn binnen de schadevergoedingstermijn aanvullende extra kosten noodzakelijk dan dient dit met
maatschappij te worden overlegd. Aan het einde van de bedrijfsstilstand of -stoornis doch uiterlijk aan
het einde van de maximum termijn van schadevergoeding zal definitief worden vastgesteld welke
kosten hiermee gemoeid zijn geweest.
Maximum uitkeringstermijn van 52 weken:
Het bepaalde in artikel 9 (Overdekking en restitutie / Onderhoudsformulier) is niet van toepassing.
Rubriek: Reconstructiekosten
Waar in de polisvoorwaarden brutowinst staat dient gelezen te worden reconstructiekosten.
Reconstructiekosten:
Alle extra kosten verbonden aan de reconstructie van beschadigde of vernietigde administratieve
gegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de voortgang van het bedrijf.
Als zodanige kosten worden aangemerkt:
- salarissen inclusief sociale lasten aan eigen en/of extra personeel, uitsluitend voor zover dit
personeel noodzakelijkerwijze voor de reconstructie van de beschadigde of vernietigde bescheiden
is ingezet, eventueel vermeerderd met toesiagen of bonussen voor overwerk;
- extra kosten voor verlichting, verwarming, water, telefoon en schrijfbehoeften;
- extra kosten voor het verzamelen van verloren gegane gegevens als media, documenten, boeken,
plannen, tekeningen enz.;
- extra kosten verbonden aan het herstel en/of het opnieuw vervaardigen van de ten gevolge van de
schade geheel of gedeeltelijk vernietigde media, met inbegrip van extra kosten verbonden aan het
doen verwerken van gegevens via een computer van derden ter completering van informatie mits
deze uitbesteding direct en uitsluitend verband houdt met de reconstructie van de desbetreffende
gegevens;
overige extra kosten, gemaakt bij het inwinnen van informatie, zoals reiskosten, extra porti, enz.
Artikel 7 Schadevaststelling wordt uitgebreid met:
Schadevaststelling reconstructiekosten:
Aan het begin van een door deze verzekering gedekte bedrijfsstilstand of -stoornis zal door de
expert(s) in overleg met verzekerde worden nagegaan welke gegevens moeten worden
gereconstrueerd alsmede de wijze waarop dit het beste kan geschieden.
Aan het einde van de bedrijfsstilstand of -stoornis doch uiterlijk aan het einde van de maximum termijn
van schadevergoeding zal definitief worden vastgesteld welke kosten hiermee gemoeid zijn geweest.
Indien verzekeringnemer voor zijn administratie gebruik maakt van een computer gelden de
navolgende aanvullende bepalingen:
De dekking voor reconstructiekosten is uitsluitend van kracht indien aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
a. minimaal 2 keer per week dient een back-up te worden gemaakt. Ingeval van schade dient dit te
worden aangetoond;
b. de back-ups dienen te worden opgeborgen in een data-safe of in een gebouw van steen gebouwd
met harde dekking, anders dan het gebouw waarin de verzekerde zijn administratie bewaart;
c. in geval van schade dient verzekeringnemer met de maatschappij te overleggen, alvorens kosten
voor reconstructie te gaan maken.
Maximum uitkeringstermijn van 52 weken.
Het bepaalde in artikel 9 (Overdekking en restitutie / Onderhoudsformulier) is niet van toepassing.
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Art. 3 Vergoedingen boven het verzekerde bedrag
Ingeval van een gedekte gebeurtenis vergoedt de maatschappij boven het verzekerde bedrag
expertisekosten (zie nadere omschrijvingen in de algemene voorwaarden).
Art. 4

Duur en wijze van uitkering

4.1

De uitkeringstermijn begint na een gedekte gebeurtenis op de dag dat de bedrijfsschade ontstaat.
Uitkering wordt verleend over de tijd, dat brutowinst een teruggang ten gevolge van de gebeurtenis
aanwijst ten opzichte van de normale bruto winst, zulks onafhankelijk van de afloopdatum van de
polis, maar nooit langer dan de op het polisblad genoemde uitkeringstermijn.
Op verzoek van de verzekeringnemer kunnen voorschotten worden verleend.

4.2

Wanneer het bedrijf wordt opgeheven of wanneer binnen 8 weken na de gebeurtenis nog geen
pogingen in het werk zijn gesteld om het bedrijf weer op de capaciteit van voor de gebeurtenis te
brengen, wordt de maximum uitkeringstermijn teruggebracht tot 10 weken.

Art. 5

Uitsluitingen

5.1

Uitgesloten zijn schade en/of kosten voor het ongedaan maken van een verontreiniging van de
bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan
maken wordt verstaan onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opsiag, vernietiging en vervanging
van grond en/of (grond)water en/of isolatie van een verontreiniging.

5.2

Bedrijfsschade die een gevolg is van waterschade aan bedrijfsuitrusting/inventaris en zaken in kelders
die kon ontstaan doordat deze niet geplaatst waren op vlonders of rekken op tenminste 15 cm boven
de vloer is van deze verzekering uitgesloten.

Art. 6

Risicobekendheid en risicowijziging

6.1

De omschrijving van het risico op het polisblad wordt geacht van verzekeringnemer afkomstig te zijn.

6.2

De maatschappij acht zich voldoende bekend met de ligging, bouwaard, constructie, inrichting,
verwarming, verlichting en het gebruik van het gebouw, zoals die waren bij het aangaan van de
verzekering, alsmede met de belendingen.

6.3

Verzekerde heeft met betrekking tot het op het polisblad omschreven gebouw de vrijheid tot aanbouw,
verbouw, vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan,
mits deze binnen de grenzen van de polisomschrijving blijven.
Gedurende de tijd, dat het gebouw nog in aanbouw is, uitwendig of ingrijpend inwendig verbouwd
wordt, geldt de dekking voor de gebeurtenissen als genoemd in artikel 2. met uitzondering van artikel
2.3 en 2.6 t/m 2.14.
Andere gebeurtenissen zoals vermeld in artikel 2 zijn alleen gedekt voor zover verzekerde aantoont
dat er geen enkel verband bestaat tussen de schadegebeurtenis en de aan- of verbouwactiviteiten.

6.4

Verzekeringnemer dient de maatschappij schriftelijk in kennis te stellen van:
a. wijziging van de omschreven bestemming en/of het omschreven gebruik waaronder tevens wordt
verstaan de aanwezigheid van motorische drijfkracht boven 5 kW of bouwaard/dakbedekking van
het gebouw;
b. het buiten gebruik zijn van het gebouw of een als zelfstandig aan te merken deel daarvan,
gedurende een aaneengesloten periode, die naar verwachting langer dan 60 dagen zal duren;
c. het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het gebouw.
Na het optreden van een van deze wijzigingen, met uitzondering van wijziging van de omschreven
bestemming en/of het omschreven gebruik waaronder tevens wordt verstaan de aanwezigheid van
motorische drijfkracht boven 5 kW, biedt de verzekering uitsluitend nog dekking tegen schade door
brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag, storm en luchtvaartuigen.
De melding dient binnen 60 dagen na het optreden van een van deze wijzigingen te geschieden, tenzij
verzekeringnemer van het optreden van een van de genoemde wijzigingen niet op de hoogte was en
dat redelijkerwijs ook niet kon zijn.
Na ontvangst van de melding van risicowijziging zal de maatschappij aan verzekeringnemer berichten
of de verzekering ongewijzigd zal worden voortgezet of dat premie en/of voorwaarden zullen worden
herzien.
Wordt hierover met verzekeringnemer geen overeenstemming bereikt, dan zal de verzekering door de
maatschappij worden beeindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
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Indien 60 dagen na het moment van een risicowijziging is verzuimd de maatschappij van deze
wijziging schriftelijk in kennis te stellen, vervalt het recht op schadevergoeding. Het recht op
schadevergoeding blijft echter bestaan voor zover de maatschappij de verzekering na een melding
ongewijzigd zou hebben voortgezet. Zou de maatschappij de verzekering hebben voortgezet tegen
een hogere premie, dan is het recht op schadevergoeding in verhouding van de oorspronkelijke tot de
nieuwe premie.
6.5

Eigendomsovergang
Verzekeringnemer dient de maatschappij zo spoedig als redelijk mogelijk is in kennis te stellen van
eigendomsovergang.
Wanneer sprake is van eigendomsovergang, blijft de dekking nog 30 dagen van kracht. Na deze
termijn vervalt de verzekering van rechtswege, tenzij de nieuwe eigenaar binnen deze termijn aan de
maatschappij verklaart de verzekering voort te zetten. In dat geval kan de maatschappij binnen twee
maanden nadat de verklaring is afgelegd, de verzekering met inachtneming van een termijn van een
maand opzeggen. De verzekering vervalt onmiddellijk indien de nieuwe eigenaar het verzekerd belang
elders verzekert.
Na overlijden van de verzekeringnemer blijft de verzekering van kracht. Binnen negen maanden nadat
zij met dit overlijden bekend zijn geworden, kunnen de erfgenamen en de maatschappij de
verzekering met inachtneming van een termijn van een maand opzeggen.

Art. 7

Schadevaststelling

7.1

De schade zal in onderling overleg of door een door de maatschappij te benoemen expert worden
vastgesteld, tenzij wordt overeengekomen dat 2 experts, waarvan de verzekeringnemer en de
maatschappij er ieder een benoemen, de schade zullen vaststellen.

7.2

In het laatste geval benoemen beide experts samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden een
derde expert, die bij gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van
de beide taxaties bindend zal vaststellen na de beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te
hebben.

7.3

AIs de schade niet in onderling overleg vastgesteld wordt, zal als uitsluitend bewijs van de grootte van
de schade gelden een taxatie opgemaakt door de expert(s). De experts hebben het recht zich,
afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te laten bijstaan.

7.4

Door medewerking aan de vaststelling van de schade erkent de maatschappij nadrukkelijk niet de
aansprakelijkheid.

7.5

In geval van bedrijfsschade zal in overleg met de verzekeringnemer worden vastgesteld of de
schaderegeling zal plaatsvinden op basis van vermindering van de omzet of van de produktie.

7.6

Aan het einde van een gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand doch uiterlijk aan het einde van de op
het polisblad genoemde uitkeringstermijn zal worden vastgesteld hoeveel de omzet of de produktie is
achtergebleven bij die in de overeenkomstige periode van het aan de gebeurtenis voorafgegane jaar.

7.7

De bedrijfsschade zal als volgt worden vastgesteld:
a. berekend wordt het percentage dat de bruto winst in het aan de gebeurtenis voorafgegane
boekjaar uitmaakte van de omzet of de produktie;
b. het onder artikel 7.7.a bedoelde percentage wordt omgeslagen over de vermindering in omzet of
de produktie. Het aldus berekende bedrag wordt verminderd met bespaarde vaste lasten en
vermeerderd met gemaakte extra kosten.

7.8

Bij de vaststelling van de bedrijfsschade zal ook rekening worden gehouden met:
a. alle buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden, die de omzet of de produktie gedurende de
vergelijkingsperiode mogelijk hebben beInvloed;
b. wijziging van de omzet of de produktie, die zich ook voorgedaan zou hebben als de
bedrijfsstilstand of stoornis niet zou hebben plaatsgevonden.

7.9

Indien de verzekeringnemer, zonder dat hij hiertoe wettelijk of contractueel is verplicht, lonen en
salarissen aan werknemers wenst door te betalen, zullen ook deze lonen en salarissen worden
vergoed, tenzij de betrokken werknemers tijdelijk of blijvend in dienst van derden zijn getreden.
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7.10

Schadevaststelling uitstaande vorderingen
Als totaalbedrag aan uitstaande vorderingen op het moment van een gedekte gebeurtenis wordt
aangenomen het gemiddelde bedrag aan uitstaande vorderingen van de aan die gebeurtenis
voorafgaande vier kwartalen.
De schade bedraagt het vastgestelde gemiddelde bedrag onder aftrek van de na die gebeurtenis
ontvangen bedragen op uitstaande vorderingen uit de betreffende periode.

7.11

Extra kosten worden vergoed tot maximaal het bedrag waarmee de bedrijfsschade hierdoor is beperkt.

Art. 8 Onderverzekering
Indien bij schade blijkt, dat het verzekerde bedrag lager is dan de bruto winst wordt schadevergoeding
verleend in verhouding van het verzekerde bedrag tot de bruto winst.
Dit is niet van toepassing op vergoeding van de expertisekosten.
Art. 9

Overdekking en restitutie / Onderhoudsformulier

9.1

Overdekking en restitutie
Dit artikel is alleen van toepassing als uit de polis blijkt dat deze is meeverzekerd.
De maximale aansprakelijkheid van de maatschappij ingeval van schade bedraagt 130 %
van het verzekerde bedrag.
Ingeval van schade zullen de experts een schatting maken van de grootte van het werkelijke belang in
het desbetreffende jaar.

9.2

Onderhoudsformulier
Jaarlijks wordt door de maatschappij een onderhoudsformulier verstrekt dat binnen een termijn
van twee maanden volledig ingevuid en ondertekend moet worden teruggezonden.
Indien uit deze verklaring blijkt dat het werkelijke belang groter of kleiner is geweest dan het
verzekerde bedrag, en u heeft aangegeven dat de verzekerde som aangepast dient te worden, zal
premieafrekening plaats vinden.
Indien de accountantsverklaring of verklaring van uw boekhouder niet binnen de gestelde termijn van
vier maanden bij de maatschappij is ingediend, zal worden aangenomen dat het werkelijke belang
gedurende dat verzekeringsjaar tenminste 130 % van het verzekerde bedrag is geweest en zal op
basis daarvan premieafrekening plaatsvinden.
Ook in tussenliggende periode dient verzekeringnemer, steeds voor de juistheid van de op het
polisbiad vermelde gegevens zorg te dragen. Ook als u nog geen formulier van ons heeft ontvangen.

Art. 10 Andere verzekeringen
Indien de schade tevens door een of meer andere verzekeringen is gedekt en blijkt dat het
gezamenlijk bedrag van alle verzekeringen de bruto winst overtreft, wordt het op deze polis
verzekerde bedrag verminderd naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van de verzekeringen
en de bruto winst, zonder dat vermindering of teruggave van premie plaatsvindt.
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