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1. In afwi jk ing van het  bepaalde in de alge-
mene voornaarden geldt er voor stornschade
geen eigen r is iko.

2. In afwiJking van het bepaalde in de aJ.ge-
mene voorwaarden qfeldt er per qeboult voor
stornschade per gebeurtenis een eigen
r i s i ko  van  f  15o , - .

3.  In afwi jk inq van het  bepaal .de in de alge-
mene voorwaarden geldt er per gebouw voor
stormschade per gebeurtenis een eigen risi-
ko van lto van het verzekerde bedrag met
een nininurn van f 15o,- en een naximum
v a n  f  5 o 0 r - .

4.  In afwi jk ing van het  bepaalde in de alge-
mene voorwaarden geldt er per gebouht voor
stormschade per gebeurtenis een eigen risi-
k o  v a n  f  5 0 0 , - .

5.  op deze verzeker ing geLdt een eigen r is iko
per gebeurtenis van f 500,- voor iedere
schade.

6.  op deze verzeker ing geldt  een vr i jwi l l ig
eigen r is iko van f  100,-  per gebeurtenis.

7.  op deze verzeker ing geldt  een vr i jwi l l ig
eigen r is iko van f  100,-  per gebeurtenis.
Dit eigen risiko geldt niet voor glasbreuk.

8.  op deze verzeker ing z i jn nede van toepas-
s ing de vooruaarden G 10.88.

9.  op deze verzeker ing z i jn nede van toepas-
s ing de vooruaarden BRG85.

10.  In afwi jk ing van het  bepaalde in de voor-
waarden BRG85 zijn de kosten van noodvoor-
ziening nedèverzekèrd tot een naxinun van
f  1 .ooo , -  pe r  gebeu r ten i s .

11.  op deze verzeker ing geldt  een vr i jht iUig
eigen r is iko van f  200r-  per gebeurtenis.

12.  In afwi jk ing van het  bepaalde in de alge-
nene voorhraarden rrordt de fundering geacht
nede onder de opstal begrepen te zijn.

13.  In afwi jk inq van het  bepaalde in de alge-
mene vooruaarden omtrent het diefstalrisi-
ko geldt  a1s schade al leen die a ls gevolg
van diefstal en beschadiging, beide na
inbraak.

14.  In afwi jk ing van het  bepaalde in de a19e-
nene voorrraarden biedt deze verzekering
alleen dekking tegen schade door diefstal,
voorgevallen in het door verzekerde in
gebruik zijnde perceelsgedeelte. voorwaar-
de is dat de toegang is verschaft door
niddel van braak aan het in het door ver-
zekerde in gebruik z i jnde perceelsgedeel te.

15. Deze verzekering loopt in gemeenschap rnet
zodanige sorn of sonmen als bij schade el--
ders zal  b l i jken verzekerd te z i jn.

16.  In afwi jk ing van het  bepaalde in de alge-
mene voori{aarden zijn kontant geld, gel.ds-
waardig papier ,  goud, z i ) .ver  en s ieraden
uitgesloten van de dekking van deze verze-
ker ing.

1?.  In geval  van heÈ spui ten net  verf ,  vernis
of Lak, waarbij het ontvlanningspunt van
de v loeistof  55" cels ius of  laqfer  is ,  be-
staat  geen recht  op ui tker ing,  tenzi j  de
verzekerde aannenelijk rnaakt, dat de scha-
de daardoor noch veroorzaakt, noch ver-
groot  is .

18.  uet  betrekking tot  het  brandr is iko z i jn
tussen de naatschappij en de verzekering-
nener ontrent de aanwezigheid van blus-
rn iddelen in grenoend(e) gebouw(en) afspra-

ken gemaakt, welke verzekeringnener dient
na te kornen. Deze bLusrniddelen dienen
permanent aanwezigf te blijven en in werk-
vaardige toestand te lrorden gehouden.

19.  In tegenstel l - ing tot  het  in de pol is  be-
paalde geschiedt  dèze verzeker ing naar
dagnaarde.

20.  In afwi jk ing van het  bepaalde in de alge-
nene voorwaarden geschiedt in geval van
schade aan inventaris, de uitkering op ba-
sis van nieuwwaarde net inachtnening van
de vol.qende bepalingen:

1.a. onder nieuwwaarde nordt verstaan het be-
drag dat onniddellijk vóór het evenement
nodig zou zijn geweest on nieuwe voor-
hrerpen van dezelfde soort en kwaliteit
aan te schaf fen.

b. onder daghraarde rtordt verstaan de nieuw-
waarde onder aftrek van een bedrag htegens
waardeverrnindering door verouderj.ng of
s l i j t age .

2. A1s waarde van de verzekerde goederen
geldt de nieunaraarde. De dagn aarde zal
echter als waarde rtorden aangemerkt voor:

a. goederen waarvan de dagwaarde rninder be-
draagt dan 40* (veertig procent) van de
nieuwvaarde;

b. goederen die onttrokken zijn aan het 9e-
bruik waarvoor zij rtaren besternd.

3. Voor beschadigde goederen, uaarvan naar
het oordeel der schatters herstel nogelijk
is, zullen de herstelkosten uorden vergoed,
eventueel vermeerderd net een uitkering
voor een nogelijke door de schade veroor-
zaakte en door de reparatie niet volledig
opgeheven naardevernindering.

Het bepaalde in de algemene voorwaarden inzake
schadevergoèding indien niet tot heraanschaf-
fing en/of voortzetting van het bedriif nordt
overgegaan bl i j f t  vol ledig van kracht .

21.  Ui tgesloten is  de aansprakel i jkheid voor
schade aan en/of door hard- en softrtare.

22.  Ui tgesloten is  de aansprakel i ikheid voor
adninistratieve fouten, verkeerde adviezen,
verzuinen,  onju iste toezeggingen, vergis-
singen en/of onregelnatigheden.

23.  op deze verzeker ing geldt  voor water-
schade per gebeurtenis een eigen risiko
v a n  f  2 5 0 , - .

24. He|- kortingspercentage is mede gebaseerd
op het feit dat het verzekerde rnotorrij-
tuig voor tenninste 85t nordt bestuurd
door de bestuurster als opgegeven op het
aanvraaqfornulier.

25. De prenietoeslag voor de aanhanglraqen is
begrepen in een andere bij de naatschappij
gesloten verzeker ing.

26.  De verzeker ing is  u i tsLui tend van kracht
op de dagen welke zijn aangetekend op de
zgn. 60-dagenkaart .

27.  Ui tgesl .oten is  de aansprakel i jkheid voor
schade in verband net diefstal, verduis-
ter ing,  ver l ies,  vermissing of  verwisse-
l ing van k ledingstukken, s ieraden, k le i -
nodièn,  geld en geldswaardige papieren.

28.  In afwi jk ing van het  bepaalde in de ru-
brieksvoorwaarden gelden uitsluitend als
verzekerden:

a.  het  bestuur c.q.  de bestuurs leden
b .  de  l e i de rs .


