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1. ALGEMEEN 
1.1. Deze Dekkingsvoorwaarden, alsmede de Algemene 

Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en het polisblad 

vormen samen de verzekeringsovereenkomst.

1.2. Van de woorden die zijn onderstreept is een uitleg of nadere 

toelichting te vinden in de Begripsomschrijvingen.

2. RISICOADRES EN VERZEKERDE ZAKEN
De verzekerde zaken bestaan uit onroerende zaken staande en 

gelegen op het risicoadres zoals vermeld op het polisblad.

3. VERZEKERD BELANG EN AARD VAN DE VERZEKERING
Verzekerd is het belang van verzekeringnemer bij het slopen 

van de verzekerde zaak. De verzekering geschiedt op basis van 

premier-risque.

4. EIGEN RISICO
In geval van schade door een van de in deze rubriek genoemde 

gebeurtenissen geldt een eigen risico van € 2.500 per gebeurtenis 

tenzij op het polisblad een hoger eigen risico wordt vermeld. In dat 

geval geldt het hogere eigen risico voor alle schadeoorzaken.

5. VERZEKERDE GEBEURTENISSEN 
De op het polisblad omschreven verzekerde onroerende zaak is 

verzekerd tegen schade veroorzaakt door of voortvloeiende uit 

de volgende gebeurtenissen:

5.1. Brand.

Hieronder valt ook brand die is ontstaan door een gebrek of 

bederf van de verzekerde zaak zelf, of door de aard of natuur van 

de verzekerde zaak zelf.

5.2. Naburige brand.

5.3. Blikseminslag.

5.4. Ontploffing.

Ook als de ontploffing is ontstaan door een gebrek of bederf 

van de verzekerde zaak zelf, of door de aard of natuur van de 

verzekerde zaak zelf.

5.5. Vuurwerk dat in of nabij de verzekerde onroerende zaken tot 

ontsteking wordt gebracht.

5.6. Lucht- en ruimtevaartuigen die vertrekken, vliegen, landen of 

vallen. Of een aan het lucht- of ruimtevaartuig verbonden onderdeel 

of voorwerp dat daarvan is losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit 

gevallen, onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden 

ten aanzien van molest.

5.7. Storm.

6. VERGOEDING BOVEN HET VERZEKERDE BEDRAG 
Indien sprake is van een verzekerde gebeurtenis conform artikel 5, 

wordt tevens en in aanvulling op het verzekerde bedrag vergoed:

6.1. Bereddingskosten.

6.2. Opruimingskosten.

Tot maximaal € 100.000.

6.3. Kosten van archeologisch onderzoek. 

Kosten van archeologisch onderzoek, die verzekeringnemer

op basis van een wettelijke verplichting dient te maken na een 

verzekerde gebeurtenis. De maximale vergoeding bedraagt 

€ 25.000 per gebeurtenis. 

6.4. Kosten van noodvoorzieningen.

De kosten van noodvoorzieningen na voorafgaande toestemming 

van verzekeraar, indien en voor zover de bij verzekeringnemer in 

gebruik zijnde onroerende zaak zonder deze noodvoorzieningen 

niet langer valt te gebruiken voor het doel waarvoor deze 

onroerende zaak is bestemd. De maximale vergoeding bedraagt 

€ 25.000 per gebeurtenis.
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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Bereddingskosten

(On)kosten die worden gemaakt en/of in geld uit te drukken 

maatregelen die door of namens de verzekeringnemer worden 

genomen, met als doel - het risico op - schade aan een gedekte 

gebeurtenis te voorkomen of te beperken.

Blikseminslag

Directe inslag van atmosferische ontlading met zichtbare sporen 

op verzekerde zaken, al dan niet gevolgd door brand. Onder 

blikseminslag wordt niet verstaan; schade aan elektrische en 

elektronische apparatuur/installaties door overspanning en/of 

inductie.

Brand

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 motoren;

• oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

Fundamenten

Zich onder de laagst toegankelijke ruimte/vloer bevindende 

dragende delen van onroerende zaken.

Naburige brand

Brand die woedt of heeft gewoed in de nabijheid van de 

verzekerde zaken.

Onroerende zaak

De op het polisblad omschreven onroerende zaak met al wat 

daartoe bestemd is dan wel volgens verkeersopvatting daarvan 

deel uitmaakt. Voor zover niet voor afzonderlijke bedragen 

verzekerd, zijn in de omschrijving alle bouwsels begrepen, die 

naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter 

plaatse te blijven. De funderingen zijn meeverzekerd tenzij op het 

polisblad anders is vermeld. 

Ontploffing 

Een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of 

dampen, met inachtneming van het volgende:

Binnen een - al dan niet gesloten - vat dient een opening in 

de wand van het vat te zijn ontstaan door de druk van de zich 

daarin bevindende gassen of dampen en door die opening 

de druk binnen en buiten het vat plotseling aan elkaar gelijk 

zijn geworden. Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn, 

respectievelijk of die al dan niet voor de ontploffing aanwezig 

waren, is niet relevant. 

Buiten een vat moet die krachtsuiting het onmiddellijke gevolg 

zijn van een scheikundige reactie. 

Onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.

Opruimingskosten

De niet in de schadevaststelling begrepen kosten van afbreken, 

wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van de beschadigde 

verzekerde zaken, die het noodzakelijke gevolg zijn van een door 

de verzekering gedekte schade. 

Opruimingskosten hebben uitsluitend betrekking op de kosten 

van het opruimen van verzekerde zaken op het risicoadres zoals 

vermeld op het polisblad. 

Onder opruimingskosten worden niet verstaan de kosten voor 

onderzoek, reinigen, wegruimen, afvoeren, opslaan, vernietigen 

en/of vervangen van grond, (grond)water en oppervlaktewater 

om de verontreiniging weg te nemen, noch de kosten om de 

verontreiniging te isoleren, met betrekking tot de percelen grond 

in bezit van verzekerde krachtens zakelijk recht of overeenkomst 

en die behoren bij het op het polisblad vermelde risicoadres. 

Evenmin is verzekerd de schade aan de verzekerde zaken ten 

gevolge van door de lucht getransporteerde verontreinigende 

stoffen van elders.

Premier-risque

Op basis van deze verzekering wordt er niet gekeken naar de 

waarde van de verzekerde zaken. Bij schade is de verzekerde 

waarde de maximale verplichting van de verzekeraar.

Storm

Een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde. 

Verzekeraar

Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus u.a.


