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5: Schadevaststelling glas
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1: Premiebetaling
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2: Herbeoordeling bij risicowijziging
3: Overgang van het verzekerd belang
ARTIKEL 7 : LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING
1: Looptijd
2: Beëindiging
3: Tussentijdse beëindiging door de maatschappij
ARTIKEL 8 : ADRES
ARTIKEL 9 : BIJZONDERE BEPALINGEN
NADERE OMSCHRIJVINGEN
1. Brand en brandblussen
2. Ontploffing
3. Neervallen van luchtvaartuigen
4. Molest
5. Atoomkernreacties
6. Overstroming

ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1.1 Verzekeringnemer/verzekerde
1.2 Hobbykas

1.3 Glaswaarde

1.4 Apparatuur/inventaris
1.5 Constructie
1.6 Herbouwwaarde

: Degene die als zodanig in de polis is vermeld.
: Een uit geprefabriceerde delen opgebouwde opstal, waarvan de gevels en het dek/dakoverwegend
uit glas bestaan, dat wordt gebruikt tot het niet bedrijfsmatig telen van gewassen, inclusief de
eventueel volgens het aanvraagformulier meeverzekerde apparatuur en inventaris.
: Het bedrag dat per m² verloren gegaan glas nodig is om de glasschade te repareren, inclusief
de
opruimingskosten, de plaatsingskosten en de kosten van hulpmaterialen, met een maximum van
€ 45,50 per m².
: De op het aanvraagformulier gespecificeerde apparatuur en/of inventaris, welke in de hobbykas
aanwezig is.
: De opstal van de hobbykas inclusief fundering, exclusief glas, apparatuur en inventaris.
: Het bedrag dat benodigd is voor herbouw van de constructie van de hobbykas, inclusief de
plaatsingskosten.

ARTIKEL 2 : OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING
Gedekte gebeurtenissen
De verzekering dekt de in de polis vermelde zaken tegen materiële schade door een hierna vermelde gebeurtenis.
2.1 Brand en brandblussen: zie Nadere omschrijvingen.
2.2 Diefstal en/of vermissing: tijdens brand, brandblussen en beredding.
2.3 Blikseminslag.
2.4 Ontploffing: zie Nadere omschrijvingen.
2.5 Neervallen van luchtvaartuigen: zie Nadere omschrijvingen.
2.6 Diefstal of een poging daartoe door iemand die wederrechtelijk de hobbykas is binnengedrongen. Er moeten sporen van buitenbraak
aan de hobbykas zichtbaar zijn.
2.7 Beschadiging: als gevolg van inbraak/diefstal, waarbij sporen van buitenbraak aan de hobbykas zichtbaar zijn.
2.8 Van buiten komende onheilen: waarbij aan de hobbykas zichtbare beschadiging is ontstaan.
Vergoedingen boven het verzekerde bedrag
2.9 Bereddingskosten: dit zijn de kosten, die door verzekeringnemer bij of na het ontstaan van een gedekte gebeurtenis worden gemaakt
ter voorkoming of vermindering van schade aan de verzekerde zaken. Deze worden volledig vergoed.
2.10 Kosten van deskundigen bij schaderegeling: het salaris en de kosten van alle deskundigen komen ten laste van de maatschappij.
Van de door verzekeringnemer benoemde deskundige echter tot maximaal het bedrag van salaris en kosten van de door de
maatschappij benoemde deskundige.
Risicobekendheid
Risico-omschrijving: de omschrijving van het risico in de polis wordt geacht van verzekeringnemer afkomstig te zijn.
2.11 Risicowijziging met meldingsplicht: verzekeringnemer dient de maatschappij zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen van alle
wezenlijke risicoverzwarende veranderingen in en aan de hobbykas. Deze melding dient te geschieden binnen 8 weken na het
optreden van de wijziging, tenzij verzekeringnemer van de wijziging niet op de hoogte was en kan aantonen dat hij dit ook redelijkerwijs
niet kon zijn.
2.12 Inspectie: de maatschappij heeft te allen tijde het recht de verzekerde zaken te inspecteren of door iemand te laten inspecteren. Het
niet gebruik maken daarvan kan de maatschappij niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL 3 : UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN
Uitsluitingen
3.1 Werkzaamheden aan hobbykas: schade die verband houdt met werkzaamheden, de opbouw, afbraak, verbouw, verdekken,aanbouw,
(de)montage, of verwijdering van de hobbykas.
3.2 Schade veroorzaakt door experimenten, abnormale beproevingen en/of verwijtbare overbelasting van de hobbykas.
3.3 Schade veroorzaakt door of die verband houdt met verzakking (anders dan door sneeuwdruk), onvoldoende onderhoud, slijtage,
corrosie of oxidatie.
3.4 Uitstromen van water: schade veroorzaakt door het uitstromen van water uit goten en/of afvoersystemen (anders dan door een
abnormale grote hoeveelheid neerslag in korte tijd).
3.5 Bevuiling of vervuiling: schade veroorzaakt door bevuiling of vervuiling (anders dan door brand, blikseminslag, ontploffing).
3.6 Molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting, overstroming: zie Nadere omschrijvingen.
3.7 Overheid: schade die de Overheid zou hebben vergoed, indien deze verzekering niet van kracht zou zijn geweest.
Beperkingen
3.8 Eigen risico: in geval van schade draagt verzekeringnemer per gebeurtenis een eigen risico zoals in de polis is vermeld.

ARTIKEL 4 : SCHADE
4.1 Verplichtingen van verzekeringnemer
Bij schade is verzekeringnemer verplicht:
- de schade zoveel mogelijk te beperken;
- onmiddellijk kennis te geven aan de maatschappij;
- alle informatie en bewijsstukken te verstrekken welke de maatschappij of de door haar aangestelde deskundige nodig acht;
- aanwijzingen van de maatschappij of de door haar aangestelde deskundige op te volgen en ook overigens alle redelijkerwijs te
verlangen medewerking te verlenen;
- aangifte te doen bij de politie in geval van (in)braak, vandalisme, aanrijding of aanvaring;
4.2 Verlies van recht op schadevergoeding
Elk recht op schadevergoeding vervalt:
- als bij schade opzettelijk onjuiste gegevens worden verstrekt;
- als enige uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verplichting niet is nagekomen en daardoor de belangen van de
maatschappij zijn geschaad;
- als niet binnen 6 maanden, nadat de schadevergoeding door de maatschappij mocht zijn geweigerd, een rechtsvordering is ingesteld;
- Acht weken na het moment van een risicowijziging als vermeld in artikel 2.11, indien is verzuimd de maatschappij van deze wijziging
tijdig schriftelijk in kennis te stellen. Het recht op schadevergoeding blijft echter bestaan voorzover de maatschappij de verzekering na
een melding zou hebben voortgezet. Zou de maatschappij hebben voortgezet tegen een hogere premie, dan is er recht op
schadevergoeding in de verhouding van de oorspronkelijke tot de nieuwe premie.
4.3 Schaderegeling
De schade, waaronder ook te verstaan de bereddings- en opruimingskosten, zal zo spoedig mogelijk bij onderling goedvinden worden
geregeld.
Bij geen overeenstemming zal, nadat één van de partijen daarom schriftelijk heeft verzocht, de schade door twee deskundigen worden
vastgesteld, één door verzekeringnemer te benoemen en één door de maatschappij. Deze deskundigen zullen, alvorens tot taxatie
over te gaan, een derde deskundige benoemen, die ingeval van verschil uitspraak zal doen binnen de grenzen van de twee taxaties.
Deze uitspraak is bindend voor beide partijen, evenals de taxatie van de beide eerstgenoemde deskundigen, wanneer deze omtrent
het bedrag van de schade tot overeenstemming zijn gekomen. Heeft één van de partijen niet binnen 8 werkdagen, na het verzoek, een
deskundige benoemd, dan zal de andere partij het recht hebben ook de tweede deskundige te benoemen.
Indien over de benoeming van de derde deskundige geen overeenstemming wordt bereikt, dan zal een benoeming op verzoek van de
meest gerede partij, door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel voor het gebied waarin het bedrijf van verzekeringnemer is
gelegen, voor beide partijen bindend zijn. De partij van wie dit verzoek uitgaat, zal daarvan aan de andere partij kennis geven.
4.4 Het eigendom van zaken na diefstal
Verzekeringnemer is verplicht aan de maatschappij op diens verzoek het eigendom over te dragen van zaken, die door diefstal
verloren zijn gegaan en waarvoor de maatschappij aan verzekeringnemer uitkering doet of heeft gedaan. Komen dergelijke zaken
naderhand in bezit van de maatschappij, dan zal de maatschappij deze op verzoek van verzekeringnemer weer aan hem overdragen,
tegen teruggave van het daarvoor uitgekeerde bedrag, onder aftrek van de kosten van herstel van de eventueel sinds de diefstal
ontstane schade.
Indien de gestolen zaken zonder tussenkomst van de maatschappij weer in het bezit komen van verzekeringnemer, is hij verplicht de
maatschappij daarvan in kennis te stellen.
4.5 Schadevaststelling glas
Glasschade wordt vergoed op basis van de glaswaarde, die met behulp van de reparatienota's wordt bepaald.
Indien geen reparatie of vervanging plaatsvindt wordt de schade vergoed tot ten hoogste het verschil tussen de dagwaarde van de
beschadigde vierkante meters onmiddellijk voor en de waarde onmiddellijk na de gedekte gebeurtenis onder aftrek van de niet
gemaakte plaatsingskosten en niet benodigde hulpmaterialen.
4.6 Schadevaststelling constructie, apparatuur en inventaris
De schadevaststelling van de constructie geschiedt op basis van de herbouwwaarde. De schadevaststelling van de apparatuur
en inventaris geschiedt op basis van de nieuwwaarde.
Bij herstel worden de reparatiekosten vergoed tot ten hoogste het verschil tussen de nieuwwaarde van het beschadigde onmiddellijk
voor de gedekte gebeurtenis en de waarde onmiddellijk daarna, eventueel vermeerderd met een vergoeding voor door herstel niet
opgeheven waardevermindering van het beschadigde.
Bij vervanging, indien herstel niet mogelijk is, wordt vergoed de nieuwwaarde van het beschadigde onmiddellijk voor de gedekte
gebeurtenis onder aftrek van de waarde van de restanten.
Indien de verzekeringnemer niet tot herstel of vervanging van het beschadigde overgaat, zal de schadevaststelling geschieden naar de
dagwaarde van het beschadigde onmiddellijk voor de gedekte gebeurtenis onder aftrek van de waarde van de restanten. Voor
verzekerde zaken, waarvan de dagwaarde onmiddellijk voor de schade minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde, of die
onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren, geschiedt de schadevergoeding op basis van de dagwaarde.

4.7 Schadevergoeding en schadebetaling
De totale schadevergoeding, in geval van herstellen, vervangen en/of herbouwen, zal nooit meer bedragen dan de werkelijk daartoe
bestede kosten, tot ten hoogste de daaromtrent vastgestelde schadebedragen.
Zodra verzekeringnemer heeft voldaan aan de laatste verplichtingen als vermeld in artikel 4.1 en nadat de uitgaven voor herstel,
vervanging of herbouw zijn gedaan zal de restantbetaling van de schadevergoeding geschieden. Heeft verzekeringnemer aan die
verplichtingen niet voldaan, dan vindt afrekening plaats op basis van geen herstel, vervanging en/of herbouw.
De betaling van schadevergoeding bij niet herstellen, vervangen en/of herbouwen en op basis van de dagwaarde, geschiedt in één
termijn en binnen één maand nadat deze vergoeding is vastgesteld.
4.8 Onderverzekering
Ingeval van onderverzekering wordt de schade vergoed naar verhouding van het verzekerde bedrag tot de volle waarde.
Indien op deze polis meerdere bedragen zijn verzekerd geldt bovenstaande per verzekerd onderdeel.

ARTIKEL 5 : PREMIE
5.1 Premiebetaling
Premie, waarin begrepen kosten en eventueel assurantiebelasting, is op de vervaldag bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien de premie
niet binnen 30 dagen na de vervaldag volledig is voldaan biedt de verzekering daarna, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig
is, geen dekking meer.
Verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen. De dekking wordt weer van kracht om 12.00 uur 's middags van de dag volgend
op die, waarop de verschuldigde premie is aangeboden en door de maatschappij is aanvaard. Gebeurtenissen die zich hebben
voorgedaan gedurende de periode waarin de verzekering geen dekking bood, blijven echter van de dekking uitgesloten.
5.2 Premierestitutie
Bij beëindiging van de verzekering door de maatschappij anders dan na schade, heeft verzekeringnemer recht op restitutie van premie
over de nog niet verstreken verzekeringstermijn.

ARTIKEL 6 : WIJZIGING VAN DE VERZEKERING
6.1 Herziening van premie en voorwaarden
De maatschappij heeft het recht per premievervaldatum de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als deze
verzekering te herzien.
De maatschappij zal verzekeringnemer van tevoren schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing. De verzekeringnemer heeft het
recht, binnen de termijn in de mededeling genoemd, de aanpassing schriftelijk te weigeren, indien deze leidt tot hogere premie of
voorwaarden die voor hem nadeliger zijn.
Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt, eindigt de verzekering per bovengenoemde premievervaldatum.
6.2 Herbeoordeling bij risicowijziging
Na ontvangst van een melding van risicowijziging als bedoeld in art. 2.11 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 beëindigd, met inachtneming
van een opzegtermijn van 30 dagen.
6.3 Overgang van het verzekerd belang
Bij overgang van het verzekerd belang vervalt de dekking met onmiddellijke ingang.

ARTIKEL 7 : LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING
7.1 Looptijd
De verzekering wordt aangegaan voor één jaar, met stilzwijgende verlenging voor een gelijke termijn.
7.2 Beëindiging
De opzegging van de verzekering dient schriftelijk te geschieden vóór 1 oktober van het lopende verzekeringsjaar.
7.3 Tussentijdse beëindiging door de maatschappij
De verzekering kan door de maatschappij tussentijds schriftelijk worden opgezegd:
- per premievervaldatum, met een opzegtermijn van tenminste 3 maanden;
- gedurende de periode dat verzekeringnemer in gebreke is de verschuldigde premie te voldoen, met een opzegtermijn van ten minste
14 dagen;
- indien ingeval van schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, met onmiddellijke ingang;
- na een schademelding mits de opzegging uiterlijk op de 30e dag na de afwikkeling is geschied, met inachtneming van tenminste een
opzegtermijn van ten minste 14 dagen;
- na een zodanige verzwaring van het risico, dat de maatschappij niet of niet onder dezelfde voorwaarden of tegen dezelfde premie zou
hebben verzekerd, met een opzegtermijn van ten minste 30 dagen.

ARTIKEL 8 : ADRES
Kennisgevingen van de maatschappij aan verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij de maatschappij bekende adres of
aan het adres van de tussenpersoon, via wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

ARTIKEL 9 : BIJZONDERE BEPALINGEN
In alle gevallen waarin de polisvoorwaarden niet voorzien beslist de directie, namens het bestuur.
De bij de aanvraag van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens worden
door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en of financiële diensten
en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van
activiteiten op de vergroting van het klantenbestand.

NADERE OMSCHRIJVINGEN
1. Brand en brandblussing
Onder brand wordt verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich
uit eigen kracht voort te planten.
Derhalve is onder andere geen brand:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en monitoren;
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
2. Ontploffing
Onder ontploffing wordt verstaan een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen. De volledige tekst van deze
clausule en de daarbij behorende toelichting is d.d. 5 april 1982, onder nummer 275/82, door de Vereniging van Brandassuradeuren in
Nederland ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.
3. Neervallen van luchtvaartuigen, waarmee gelijk te stellen ruimtevaartuigen
Onverminderd het bepaalde in de molestclausule is ook gedekt schade aan de verzekerde zaken tengevolge van het getroffen worden door
een vertrekkend, vliegend, landend of vallend luchtvaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of
daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd
voorwerp.
4. Molest
Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij.
De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981, ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is gedeponeerd.
5. Atoomkernreacties
Van de verzekering is uitgesloten schade als gevolg van atoomkernreacties, ongeacht hoe de reactie is ontstaan.
Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit.
Hieronder worden niet verstaan radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging,
gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne moet zijn
afgegeven. Uitzondering hierop geldt indien krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is.
Onder “wet” is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de
aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie.
Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet.
6. Overstroming
Van de verzekering is uitgesloten schade als gevolg van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen,
ongeacht of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een op deze polis gedekte gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet voor:
- schade door brand en ontploffing als gevolg van overstroming;
- schade uit aangelegde bassins en/of watertanks op het bedrijf en/of aangrenzend land- of tuinbouwbedrijf, dienende tot opslag van water
ten behoeve van de teelt van gewassen, mits deze voorzien zijn van een overloop.

