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

Welk	soort	ver ze ke ring	is	dit?
Deze	verzekering	dekt	materiële	schade	aan	bedrijfsmatig	gebruikte	machines.	Ook	bedrijfsschade	en	extra	kosten	als	gevolg	van	de	materiële
schade	zijn	mee	te	verzekeren.

Extra	informatie

Dit	document	is	met	zorg	samengesteld	en	hoort	bij	een	standaard	verzekeringsproduct.	Het	maakt	geen	deel	uit	van	de
verzekeringsovereenkomst.	Heeft	u	vragen	over	dit	verzekeringsproduct	raadpleeg	dan	uw	adviseur.

Wat	is	ver ze kerd?
Verzekerd	is	plotselinge	en	onvoorziene	materiële
beschadiging	van	de	verzekerde	objecten.

Op rui mings kos ten
Naast	de	schade	zijn	de	opruimingskosten	gedekt	tot
maximaal	10%	en	de	bereddingskosten	tot	maximaal
50%	van	de	verzekerde	som	van	het	beschadigde
object.

Scha de ver goe ding
De	verzekering	dekt	de	herstelkosten	tot	de
dagwaarde	van	het	beschadigde	object.

In-	en	uit bouw kos ten
Deze	verzekering	dekt	de	bouwkundige	kosten	die	u
of	een	andere	verzekerde	na	een	gedekte	schade
moet	maken	om	de	toegang	tot	het	beschadigde
object	mogelijk	te	maken.	Het	verzekerde	bedrag
hiervoor	is	gemaximeerd.	

Extra	informatie

De	in-	en	uitbouwkosten	noemen	wij	in	de
polisvoorwaarden	de		toegankelijkheidskosten.
Voorbeelden	hiervan	zijn	het	afbreken	en	opnieuw
opbouwen	van	delen	van	het	gebouw	waarin	het
beschadigde	object	staat.

Trans port kos ten
Onder	reparatiekosten	vallen	ook	tot	€	25.000,--	de
kosten	voor	transport	en	verblijf	van	(onderdelen
van)	de	verzekerde	objecten	in	verband	met
reparatie	elders	van	een	gedekte	schade.

Wat	is	niet	ver ze kerd?
De	verzekering	keert	niet	altijd	uit.	Hieronder	geven
we	daar	enkele	voorbeelden	van.	Raadpleeg	de
polisvoorwaarden	voor	een	volledig	overzicht	van	de
dekking	en	de	uitsluitingen.	Komt	u	er	niet	uit?	Neem
dan	contact	op	met	uw	verzekeringsadviseur.

Opzet,	na la tig heid,	on vol doen de	on der houd
Als	u	ons	opzettelijk	heeft	misleid	bent	u	niet
verzekerd.	Schade	die	het	gevolg	is	van	voortdurend
overbelasten	van	of	experimenteren	met	het
verzekerde	object,	voor	zover	het	object	daar	niet
voor	gebouwd	is,	is	niet	verzekerd.	U	bent	verplicht
de	verzekerde	objecten	te	onderhouden	volgens	de
voorschriften	van	de	fabrikant.	

Niet	goed	func ti o ne ren
Schade	die	bestaat	uit	het	niet	of	niet	goed
functioneren	van	de	machine	is	meestal	niet	gedekt
als	de	machine	zelf	niet	beschadigd	is.

Extra	informatie

Een	uitzondering	hierop	is	de	Extra	dekking	voor
niet-materiële	schade.	Is	er	een	plotselinge	en
onvoorziene	gebeurtenis	geweest	waardoor	het
noodzakelijk	is	om	de	machine	bijvoorbeeld	opnieuw
te	ijken,	kalibreren,	uit	te	lijnen	of	de	geometrie	te
herstellen?	Dan	zijn	de	kosten	daarvan	verzekerd,
ook	als	er	geen	materiële	schade	aan	de	machine	is.

Over werk	her stel kos ten
Kosten	om	het	herstel	te	bespoedigen	zijn	niet
verzekerd.	Bijvoorbeeld	kosten	voor	overwerk	en	het
meerdere	boven	de	herstelkosten	als	u	een
ruilonderdeel	laat	plaatsen	in	plaats	van	het	getroffen
onderdeel	te	laten	herstellen.

Extra	informatie

Als	u	bedrijfsschade	of	extra	kosten	verzekerd	heeft,
zijn	deze	extra	herstelkosten	mogelijk	wel	verzekerd.
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Extra	dek kin gen
De	verzekering	biedt	ook	dekking	voor	zoekkosten,
bepaalde	vormen	van	niet-materiële	schade	en
schade	aan	andere	zaken	van	de	verzekerde.
Samen	met	de	in-	en	uitbouwkosten	is	dit	tot	10%
van	het	verzekerde	bedrag	voor	het	betreffende
object	verzekerd.	

Extra	informatie

Zoekkosten	zijn	kosten	om	de	gedekte	beschadiging
op	te	sporen.		Voorbeelden	van	verzekerde	niet-
materiële	schade	zijn:	herstellen	van	geometrie,
opnieuw	uitlijnen,	ijken	en	kalibreren.

Keuze:	be drijfs scha de
U	kunt	zich	aanvullend	verzekeren	voor	als	u	verlies
lijdt	of	minder	winst	maakt,	doordat	uw	bedrijf	geheel
of	gedeeltelijk	stilstaat.	Dit	moet	dan	wel	het
rechstreekse	gevolg	zijn	van	een	gedekte	materiële
schade.	Onder	de	dekking	vallen	ook	de	extra	kosten
die	u	maakt	om	gedekte	bedrijfsschade	te
voorkomen.

Keuze:	extra	kos ten
U	kunt	extra	kosten	verzekeren.	U	verzekert	dan	de
bijzondere	extra	kosten	die	u	maakt	om	bij	een
materiële	beschadiging	van	een	verzekerd	object	het
herstel	van	die	beschadiging	te	bespoedigen	en/of
op	een	andere	manier	het	herstel	van	de	productie	te
bevorderen.	Eventuele	bedrijfsschade	die	u	lijdt	is
niet	verzekerd.

Ge volg scha de
Bedrijfsschade	die	veroorzaakt	is	door	schade	aan
goederen	is	niet	verzekerd.	Ook	als	goederen	op	een
andere	manier	achteruit	zijn	gegaan	in	kwaliteit	en
waarde	is	de	bedrijfsschade	die	hieruit	voortvloeit
niet	verzekerd.	Schade	aan	de	goederen	zelf,	de
kosten	voor	het	opruimen	van	de	beschadigde
goederen	en	de	kosten	voor	het	produceren	van
vervangende	goederen	zijn	niet	verzekerd.

Extra	informatie

Goederen	zijn	bijvoorbeeld	grondstoffen,
halffabricaten	en	geproduceerde	zaken	die	in
bewerking	zijn	of	zijn	opgeslagen.

Di gi ta le	in for ma tie
Verlies	of	verminking	van	elektronisch	opgeslagen
gegevens	is	niet	verzekerd.	Daarbij	maakt	het	niet	uit
hoe	dit	verlies	of	deze	verminking	is	ontstaan.

Ge lei de lij ke	ach ter uit gang
Schade	die	veroorzaakt	is	doordat	materialen	of
eigenschappen	van	een	verzekerd	object	ouder	dan
vijftien	jaar	geleidelijk	achteruitgegaan	zijn,	is	niet
verzekerd.	Bij	een	jonger	verzekerd	object	geldt	deze
uitsluiting	alleen	voor	het	betreffende	onderdeel	van
het	verzekerde	object.	

Extra	informatie

Deze	uitsluiting	geldt	ook	als	de	schade	plotseling	en
onvoorzien	is	opgetreden.	Voorbeelden	hiervan	zijn
slijtage,	erosie,	corrosie	(aantasting	van	metalen
door	chemische	reacties,	bijvoorbeeld	roest),
veroudering	en	degeneratie	(achteruitgang	waarbij
bepaalde	eigenschappen	verloren	gaan)	van
materialen.

Brand,	ont plof fing,	dief stal,	blik sem in slag,	fun da -
men ten,	be met se ling,	ver bruiks ar ti ke len,	slijt de -
len	en	ver wis sel ba re	ge reed schap pen
Schade	door	brand,	ontploffing,	diefstal,
blikseminslag	en	schade	aan	of	verlies	van
fundamenten	en	bemetseling	is	niet
verzekerd.	Schade	aan	of	verlies	van
verbruiksartikelen,	slijtdelen	en	verwisselbare
gereedschappen	is	niet	verzekerd.

Extra	informatie

Voorbeelden	hiervan	zijn	slijpschijven,	stenen,	boren,
messen,	frezen,	matrijzen,	stempels,	vormen,
vormwalsen,	zeven,	zaagbladen,	slaghamers	en
andere	verwisselbare	gereedschappen,	kettingen,
riemen,	snaren	en	niet-metalen	transportbanden,
smeltzekeringen,	breekpennen,	breekassen	en
dergelijke	beveiligingen,	vloeistoffen,	gassen,
chemicaliën,	koelmedia,	brandstoffen	en	filters.	

Mo lest,	over stro ming,	na tuur ramp	en	in ter na ti o -
na le	sanc ties
U	bent	niet	verzekerd	voor	schade	door	molest,
overstroming,	aardbeving,	ook	niet	als	die	het	gevolg
is	van	gaswinning,	of	andere	natuurramp.

Extra	informatie

Onder	molest	verstaan	wij:	binnenlandse	onlusten,
burgeroorlog,	gewapend	conflict,	muiterij,	oproer	en
opstand.



Zijn	er	dek kings be per kin gen?

Eigen	ri si co
Er	geldt	een	eigen	risico	per	object	per	schadegeval.

Eigen	ge brek
Niet	verzekerd	is	beschadiging	door	een	eigen
gebrek	als	het	verzekerd	object	of	het	onderdeel	met
het	gebrek	ouder	is	dan	tien	jaar.	Voor	elektronische
onderdelen	ouder	dan	vijf	jaar	is	eigen	gebrek
niet	verzekerd.

Waar	ben	ik	ge dekt?
De	verzekering	geldt	voor	de	met	name	genoemde	machines	die	op	een	adres	van	verzekerde	staan,	zoals	vermeld	in	uw	polis.

Wat	zijn	mijn	ver plich tin gen?
Als	u	de	verzekering	aanvraagt	en	als	u	een	schade	meldt,	moet	u	onze	vragen	eerlijk	beantwoorden.	U	moet	zoveel	mogelijk	doen
om	schade	te	voorkomen	en	beperken.	Meld	schade	zo	snel	mogelijk.	U	moet	aangifte	doen	bij	de	politie	als	er	sprake	is	van
diefstal,	inbraak,	vandalisme	of	een	ander	strafbaar	feit.	En	geef	veranderingen	in	uw	situatie	zo	snel	mogelijk	aan	ons	door.

Wan neer	en	hoe	be taal	ik?
U	kiest	of	u	de	premie	per	maand,	per	kwartaal,	per	half	jaar	of	per	jaar	betaalt.	Betalen	kan	via	automatische	incasso	of	via	uw
verzekeringsadviseur.

Wan neer	be gint	en	ein digt	de	dek king?
De	verzekering	begint	op	de	datum	die	in	uw	polis	staat.	De	verzekeringstermijn	is	een	jaar.	Als	u	of	wij	de	verzekering	niet
beëindigen,	dan	verlengen	we	deze	telkens	voor	een	jaar.

Extra	informatie

Let	op:	de	verzekering	is	alleen	van	kracht	als	u	de	premie	betaalt.

Hoe	zeg	ik	mijn	con tract	op?
Na	het	eerste	jaar	kunt	u	de	verzekering	dagelijks	beëindigen.	De	verzekering	eindigt	dan	een	maand	daarna,	of	zoveel	later	als	u
wenst.	U	kunt	de	verzekering	schriftelijk	of	per	e-mail	beëindigen.
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