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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 
De onroerende zaak staande en gelegen op het risicoadres als 

vermeld op het polisblad.

3. VERZEKERDE GEBEURTENISSEN
Deze verzekering biedt dekking voor de op het polisblad 

omschreven derving bedrijfsschade of exploitatiekosten. 

De dekking hiervoor is als volgt:

3.1. Bedrijfsschade.

Deze verzekering dekt de derving van brutowinst welke rechtstreeks 

voortvloeit uit bedrijfsstilstand of –stoornis, direct en uitsluitend 

veroorzaakt door materiële schade aan de bij verzekeringnemer in 

eigendom zijnde roerende en/of onroerende zaken. 

Het moet hierbij gaan om materiële schade die is veroorzaakt 

door of voortvloeit uit een onder de verzekering van de roerende

en/of onroerende zaak verzekerde gebeurtenis. De dekking van 

deze bedrijfsschadeverzekering volgt daarmee de dekking van de 

verzekering voor roerende of onroerende zaken.

3.2. Exploitatiekosten. 

Deze verzekering dekt de derving exploitatieinkomsten, welke 

rechtstreeks voortvloeien uit bedrijfsstilstand of –stoornis, 

direct en uitsluitend veroorzaakt door materiële schade aan 

de bij verzekeringnemer in eigendom zijnde roerende en/of 

onroerende zaken. 

Het moet hierbij gaan om materiële schade die is veroorzaakt 

door of voortvloeit uit een onder de verzekering van de roerende

en/of onroerende zaak verzekerde gebeurtenis. De dekking van 

deze exploitatiekostenverzekering volgt daarmee de dekking van 

de verzekering voor roerende of onroerende zaken.  

In aanvulling op de door de verzekering gedekte gebeurtenissen, 

zoals aangegeven op het polisblad, is tevens verzekerd:

3.3. Storing nutsvoorzieningen. 

Een storing in de levering van elektriciteit en/of water door schade 

aan of verlies van: 

• het elektriciteitsproductie- of distributiebedrijf, waaronder   

   begrepen onderstations, schakelstations en transformatorhuizen    

   door een verzekerde gebeurtenis. 

   De schade komt niet voor vergoeding in aanmerking als de storing 

   het gevolg is van schade aan of verlies van pijpen, leidingen, 

   hoogspanningsmasten en kabels met alle aan- en toebehoren, 

   die zich bevinden tussen het leverende nutsbedrijf en de 

   verzekerde onroerende zaak. 

•  het waterleidingsbedrijf, waaronder begrepen pompstations en    

    tussenstations door een verzekerde gebeurtenis. 

De schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking als aan 

beide van volgende twee voorwaarden is voldaan: 

• als de storing in de levering van elektriciteit en/of water 

   is ontstaan door een materiele schade als gevolg van 

   verzekerde gebeurtenis zoals omschreven in de voorwaarden 

   van de verzekering van de roerende of onroerende zaak die 

   verzekeringnemer in eigendom heeft en

• de storing minimaal 6 uur aangesloten heeft geduurd. 

3.4. Schade doordat de verzekerde risicolocatie onbereikbaar is 

als gevolg van een direct en uitsluitend gevolg van een materiële 

schade aan naburige gebouwen.

Het moet hierbij gaan om materiële schade als gevolg van een 

verzekerde gebeurtenis zoals omschreven in de voorwaarden 

van de verzekering van de roerende of onroerende zaak die 

verzekeringnemer in eigendom heeft.

4. EIGEN RISICO
In geval van schade door de hierboven genoemde gebeurtenis 

geldt er geen eigen risico, tenzij op het polisblad een algemeen 

eigen risico wordt vermeld. In dat geval geldt het algemeen eigen 

risico voor alle schadeoorzaken.

5. VERGOEDING
In geval van schade veroorzaakt door en/of voortgevloeid uit een 

in het artikel 3 genoemde gebeurtenis wordt vergoed:

5.1. A. Bedrijfsschade

De verzekering vergoedt de vermindering van de brutowinst

gedurende de uitkeringstermijn zoals vermeld op het polisblad. 

Vermindering van de brutowinst die eveneens zou zijn 

opgetreden als de verzekerde gebeurtenis niet zou hebben 

plaatsgevonden blijft daarbij buiten beschouwing en geldt 

derhalve niet als bedrijfsschade.

B. Exploitatiekosten

De verzekering vergoedt het nadeel dat verzekeringnemer 

lijdt gedurende de uitkeringstermijn zoals vermeld op het 

polisblad, doordat de exploitatiekosten hoger worden of niet of 

slechts gedeeltelijk door inkomsten worden gecompenseerd, 

omdat de normale activiteiten worden belemmerd als gevolg 

van verzekerde materiële schade aan een op het polisblad 

omschreven roerende of onroerende zaak.

Vermindering van exploitatieinkomsten die eveneens zou zijn 

opgetreden als de verzekerde gebeurtenis niet zou hebben 

plaatsgevonden blijft daarbij buiten beschouwing en geldt 

derhalve niet als schade onder deze verzekering.
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7.4. De uitkeringstermijn zoals in de artikelen 7.1. tot en met 

7.3. omschreven is nooit langer dan zonder beëindiging van de 

uitoefening van het bedrijf, het beroep of activiteit het geval zou 

zijn geweest. 

8. OVERDEKKING EN AANPASSING VAN HET 
VERZEKERDE BEDRAG
8.1. Indien het verzekerde bedrag op de polis te laag is, geldt 

er een overdekking van maximaal 30% van het op het polislad 

verzekerde bedrag. 

8.2. Na afloop van elk boekjaar is verzekerde verplicht zo 

spoedig mogelijk een accountantsverklaring of jaarverslag te 

overleggen aan verzekeraar, waaruit de werkelijke brutowinst of 

exploitatiekosten over dat jaar blijkt, respectievelijk blijken. 

Indien en voorzover de werkelijke brutowinst of exploitatiekosten 

afwijkt, respectievelijk afwijken van het verzekerde bedrag, wordt 

het verzekerde bedrag op de polis aangepast per 1 januari van 

het lopende verzekeringsjaar. Indien de verzekeraar binnen 8 

maanden na de premievervaldatum geen accountantsverklaring 

of jaarverslag heeft ontvangen, wordt het verzekerde bedrag met 

30% verhoogd.

5.2. De reconstructiekosten als gevolg van verlies van 

administratieve en/of financiële gegevens. 

De kosten worden vergoed tot € 10.000. 

5.3. In overleg met verzekeraar gemaakte kosten om na het 

ontstaan van materiële schade de onderneming of instelling zo 

snel mogelijk te kunnen voortzetten en daardoor de schade te 

voorkomen of te beperken.

6. UITSLUITINGEN
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden vindt er 

geen vergoeding plaats indien de schade is veroorzaakt door of 

voortgevloeid uit:

6.1. Het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van 

computerbestanden, tenzij er een actuele back-up is gemaakt. 

6.2. Het uitstromen van water uit de sprinklerinstallatie, 

veroorzaakt door: 

• reparatie of wijziging van de installatie; 

• onderhoud of wijziging op de op het polisblad verzekerde 

   onroerende zaak; 

• bevriezing door nalatigheid van verzekeringnemer of verzekerde; 

• uitvoering van een last van de overheid; 

• gebreken van constructie of aanleg; 

• een gebeurtenis die voorzienbaar of te verwachten is. 

6.3. Subsidies.

Vermindering van de door de overheid verstrekte of te 

verstrekken subsidies.

6.4. Boetes.

Boetes ten gevolge van contractbreuk of voor het niet of vertraagd 

uitvoeren van opdrachten.

7. UITKERINGSTERMIJN
7.1. De uitkeringstermijn vangt aan op de dag waarop de schade 

ontstaat en eindigt in ieder geval uiterlijk na afloop van de op het 

polisblad vermelde maximale uitkeringstermijn ongeacht een 

eventuele eerdere beëindiging van de verzekering.

7.2. De uitkeringstermijn eindigt maximaal 3 maanden na de dag 

waarop de schade ontstond, indien verzekeringnemer of verzekerde:

• de uitoefening van zijn bedrijf, zijn beroep of activiteit beëindigt;

• binnen drie maanden na schadedatum nog geen poging tot  

   onverminderde voortzetting van de uitoefening van zijn bedrijf, 

   zijn beroep of activiteit heeft gedaan;

• een ander bedrijf, beroep of activiteit in het gebouw, waarop de 

   schade betrekking heeft, gaat uitoefenen.

7.3. Indien de uitkeringstermijn volgens artikel 7.2. gemaximeerd 

wordt en verzekerde verplicht is lonen, salarissen en daarop 

drukkende sociale lasten door te betalen, geldt daarvoor een 

maximale uitkeringstermijn van 6 maanden.
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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Bedrijfsschade

De vermindering van de brutowinst, onder aftrek van de eventuele 

besparingen.

Brutowinst

De opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten, verminderd met de 

variabele kosten. Dit is gelijk aan de vaste kosten vermeerderd met 

de nettowinst respectievelijk verminderd met het nettoverlies. 

De brutowinst wordt uitgedrukt in een jaarbelang, waaronder 

wordt verstaan de brutowinst over een boekjaar (aangesloten

periode van 12 maanden). Het polisblad vermeldt bij een 

uitkeringstermijn tot en met 12 maanden als verzekerd bedrag het 

jaarbelang; bij een uitkeringstermijn tussen 12 en 24 maanden is 

het verzekerd bedrag twee maal het jaarbelang.

Exploitatieinkomsten

Inkomsten uit exploitatie van een onderneming of instelling.

Exploitatiekosten

Alle op de exploitatierekening voorkomende kosten, benodigd 

om een onderneming of instelling te kunnen exploiteren. 

De exploitatiekosten worden uitgedrukt in een jaarbelang, 

waaronder wordt verstaan alle exploitatiekosten vermeerderd 

met een eventueel exploitatieoverschot of verminderd met een 

exploitatietekort, conform de jaarrekening. 

Het polisblad vermeldt bij een uitkeringstermijn tot en met 

12 maanden als verzekerd bedrag het jaarbelang; bij een 

uitkeringstermijn tussen 12 en 24 maanden is het verzekerd 

bedrag twee maal het jaarbelang.

Materiele schade

Hieronder wordt verstaan dat de onroerende zaak door een 

verzekerde gebeurtenis geheel of gedeeltelijk onbruikbaar is 

geworden.

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 alleen meeverzekerd indien dit op 

het polisblad is vermeld.

Reconstructiekosten

De gedurende de uitkeringstermijn gemaakte kosten om 

administratieve en financiële gegevens die voor de voortgang van 

het bedrijf noodzakelijk zijn – ongeacht op welke wijze deze zijn 

vastgelegd –, te reconstrueren, reproduceren en opnieuw in de 

administratie van de verzekeringnemer op te nemen.

Roerende zaak / roerende zaken

Goederen die zichzelf kunnen verplaatsen, dan wel verplaatst 

kunnen worden. 

Verzekeraar

Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus u.a.




