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Product:

Bedrijfsgebouwen en inventaris

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering dekt de schade aan overige risico's zoals bijvoorbeeld schuren, centrale ketelinstallaties, koel- en preparatiecellen,
oogstproducten en meststoffen. Denk met name aan schade door brand, storm, ontploffing, blikseminslag, implosie, vorst, elektronica-dekking
voor de computer, diefstal en opruimingskosten.
Extra informatie
Aan onderstaande samenvatting van de dekking kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De verzekering dekt de in de polis vermelde zaken
tegen materiële schade door een hierna vermelde
gebeurtenis. Roerende goederen zijn verzekerd in de
opstal(len) als in de polis omschreven. Roerende
goederen die zich buiten de opstal(len) bevinden zijn
uitsluitend verzekerd tegen gebeurtenissen zoals in
Rubriek A vermeld*.

Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren.
Bijvoorbeeld: als er sprake is van fraude.

Extra informatie
* Indien meeverzekerd en op de polis is vermeld.

Verzekerd bedrag
We vergoeden maximaal het verzekerde bedrag
zoals vermeld staat op uw polis.
Rubriek A - Brand
Schade veroorzaakt door brand en brandblussen,
diefstal en/ of vermissing tijdens brand,
brandblussing en beredding, blikseminslag,
ontploffing, implosie en/of neervallen van
luchtvaartuigen, rook en roet. Brand, ontploffing en
implosie zijn ook gedekt als deze het gevolg zijn van
eigen gebrek of eigen bederf.
Extra informatie
Voor de begripsomschrijvingen verwijzen wij u naar
onze voorwaarden.

Keuze: Rubriek B - Brand/Storm
Schade veroorzaakt door brand (zoals onder rubriek
A omschreven is) en/of storm.
Extra informatie
Bij een windsnelheid van tenminste 14 meter per
seconde (windkracht 7 of hoger) is er sprake van
storm. Een windhoos of cycloon en neerslag als
gevolg van stormschade aan het gebouw
behoren hier ook onder. Onder schade door storm
verstaan wij niet de schade die tijdens de storm door
de inslag van hagel is ontstaan.

Uitsluitingen
Niet verzekerd is schade die ontstaan is door: 1.
Werkzaamheden aan kas en apparatuur. 2.
Experimenten, abnormale beproevingen, stellen en
testen. 3. Lichte beschadigingen. 4. Droogstoken. 5.
Meststoffen, bestrijdingsmiddelen, rook, roet en
andere verontreigingde stoffen. 6. Water en stoom.
Enzovoort.
Extra informatie
Bovenstaande is uitgesloten tenzij met ons (de
maatschappij) wat anders is overeengekomen. Voor
de volledige lijst met uitzonderingen verwijzen wij
naar onze voorwaarden.

Overheid
Schade die de overheid zou hebben vergoed, indien
deze verzekering niet van kracht zou zijn geweest.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen risico
In geval van schade draagt verzekeringnemer per
gebeurtenis een eigen risico. Het eigen risico is
vastgelegd op uw polis.
Afspraken
Als u niet voldoet aan de afspraken die wij met u
maken over preventie, dan vergoeden wij de schade
niet altijd. De afspraken vindt u in de
polisvoorwaarden en/of op uw polis.

Keuze: Rubriek C - Uitgebreide gevaren
Schade veroorzaakt door brand/storm (zoals onder
rubriek A en B vermeld), hagel, stuifsneeuw,
sneeuwdruk, vorst, uitstromen van olie, aanrijding en
aanvaring en/of water en stoom, neerslag,
plunderingen, rellen en ongeregeldheden bij
werkstakingen.
Extra informatie
Wij verwijzen u voor de begripsomschrijvingen naar
onze voorwaarden.

Keuze: Rubriek D - Droogstoken centrale ketelinstallatie
Schade veroorzaakt door oververhitting van de
centrale ketelinstallatie door het onvoorzien
wegvallen van de noodzakelijke waterstand in de
ketel als gevolg van het niet of niet juist functioneren
van de laagwaterstandbeveiliging.
Extra informatie
Voor de verzekering van rubriek D gelden de
volgende aanvullende verplichtingen, hiervoor
verwijzen wij u naar onze voorwaarden.

Keuze: Rubriek E - Beschadiging regelapparatuur
Plotselinge en onvoorziene beschadiging van
regelapparatuur, onverschillig welke oorzaak, ook als
gevolg van eigen gebrek. Deze verzekering dekt
schade aan elektronica/ regelapparatuur die volgens
de opgemaakte polis verzekerd zijn.
Extra informatie
Deze dekking kan uitsluitend in combinatie met
rubriek C.

Keuze: Rubriek F (diefstal en vandalisme)
Onder rubriek F valt schade veroorzaakt door
diefstal, beschadiging als gevolg van inbraak of bij
diefstal en/of vandalisme.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt voor de gebouwen en inventaris zoals vermeld op uw polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Schade dient u onmiddelijk in kennis te geven aan de maatschappij. Geef veranderingen in uw situatie zo snel
mogelijk door.
Extra informatie
U als verzekeringsnemer bent verplicht de installaties en apparatuur, alsmede alle toebehoren, volgens de geldende voorschriften
aan te leggen, te bedienen en te onderhouden en deze regelmatig op bedrijfszekerheid te beproeven.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per half jaar of per jaar betaalt. Automatische incasso is mogelijk, maar u mag het
premiebedrag ook zelf aan ons overmaken.
Extra informatie
Indien u via een tussenpersoon verzekerd bent, dient u zich te houden aan de afgesproken betalingswijze.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
U krijgt van ons bericht dat wij uw gebouwen/inventaris verzekeren. Op de polis/nota staat vanaf welk moment de verzekering
ingaat. U sluit een verzekering af voor de contractduur die op de polis is aangegeven. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar
automatisch met 1 jaar. De gedragscode geïnformeerde verlenging is namelijk niet van toepassing.
Extra informatie
Wij kunnen uw verzekering stoppen als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Opzegging van de verzekering dient tegen het einde van de contractduur schriftelijk ingediend te worden. Er geldt een opzegtermijn
van 2 maanden vóór contractvervaldatum. Na uw opzegging ontvangt u van ons een bevestiging met daarop vermeld de einddatum
van het contract (contractvervaldatum).
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