Wijzigingen MABBBS 2016 ten opzichte van MABBBSS 2015
De wijzigingen zijn geel gearceerd.
Art. 2.9
2015 versie
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.
2016 versie gewijzigd in:
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.
Tevens is er een dekking voor schade door neerslag en/of rioolwater via de begane
grond of de openbare weg onvoorzien het gebouw binnengedrongen. Niet gedekt en
dus uitgesloten van de dekking is schade door grondwater.
Art. 2.10
2015 versie
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.
2016 versie gewijzigd in:
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.
(e.r. is vervallen)

Art 6.3
2015 versie:
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.
2016 versie gewijzigd in:
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, artikel 2.7 t/m 2.17 en artikel 2.21 t/m 2.23

De gebeurtenissen zoals vermeld in artikel 2.1, 2.2, 2.4 t/m 2.6 en 2.18 t/m 2.20 zijn
alleen gedekt voor zover verzekerde aantoont dat er geen enkel verband bestaat
tussen de schadegebeurtenis en de aan- of verbouwactiviteiten.
Art. 7
2015 versie:
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 Als 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.
2016 versie gewijzigd in:
Art. 7.1 t/m 7.4 als hierboven genoemd verwijderd (dit staat in de algemene
voorwaarden).
Art. 7.5 t/m 7.11 nu omgenummerd naar 7.1 t/m 7.7

