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Product:   Inventaris- en goederenverzekering

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig heeft om uw bedrijf uit te voeren, zoals de inrichting van uw bedrijf, 
machines en voorraad goederen en handelsgoederen die u verkoopt.

Dit informatie document geeft alleen een samenvatting van de verzekering.  
In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. 

 Wat is niet verzekerd? 
		Wij keren niet uit bij aardbeving, overstroming 

ten gevolge van bezwijken of overlopen van 
dijken, kaden, sluizen, oevers of andere  
waterkeringen, slijtage, of constructiefouten.  
Ook krijgt u geen vergoeding bij schade door 
bodemverzakking of aardverschuiving.  
Schade door opzet en illegale activiteiten is  
niet verzekerd. Dit zijn enkele voorbeelden.  
U leest hier meer over in de voorwaarden. 

 Schade door software
		Schade aan computers of bestanden door niet 

goed werkende software is niet verzekerd.

 
  Frau de, opzet, straf ba re ac ti vi tei ten
	  U krijgt geen vergoeding als u bij het afsluiten 

van de verzekering of bij schade fraude pleegt.  
Of als er bij schade sprake is van opzet of roeke-
loosheid of criminele en strafbare activiteiten.

 Il le ga le ac ti vi tei ten
	  Wij vergoeden geen schade die is ontstaan  

door of in verband met illegale activiteiten in  
uw bedrijfsgebouw. Het is niet van belang of u  
op de hoogte was van deze illegale activiteiten.  

  Extra informatie: Illegale activiteiten is  
bijvoorbeeld onwettige teelt, fabricage of handel 
in hennepproducten, XTC-pillen, heroïne, cocaïne 
en soortgelijke onder de Opiumwet verboden 
activiteiten. Illegaal is o.a. ook het opslaan, 
verhandelen of bewerken van gestolen zaken. 

 Scha de door grond wa ter
	  Schade aan uw inventaris-goederen ontstaan 

door grondwater is niet verzekerd.

 
 Wat is verzekerd

De verzekering vergoedt schade aan de Inventaris 
en Goederen op de verzekerde locatie door 
brand, blikseminslag, inductie, ontploffing, 
storm, wateroverlast, vandalisme en diefstal.

Extra informatie: Diefstal of een poging tot 
inbraak is uitsluitend gedekt indien er sporen 
van geweld of inbraak aanwezig zijn.

Inventaris en voorraad 
Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot het bedrag 
dat op de polis staat. Dit bedrag is gebaseerd  
op de herbouwwaarde van het gebouw.   

Kosten om de schade te beperken
Wij vergoeden de extra kosten die u moet maken 
om acute schade zoveel mogelijk te beperken, 
zoals bereddingskosten, opruimingskosten en 
salvagekosten.

Koelschade
Wij vergoeden de schade aan de inhoud van 
koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, 
waardoor de inhoud ontdooit.

Extra informatie: Bij koelschade vergoeden wij 
maximaal euro 5.000,-

Keuze: 
huurdersbelang
De kosten door verzekerde als huurder gemaakt 
ter verbetering of aanpassing van het gehuurde 
gebouw of de gehuurde ruimten vallen onder de 
dekking van deze verzekering.

 Waar ben ik gedekt? 
	De verzekering geldt voor de locaties die op uw polisblad staan.

Wanneer en hoe betaal ik?  
U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een 
automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?   
De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u  de premie niet op tijd, dan kunnen we de 
verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?    
U kunt de verzekering opzeggen twee maanden voor contractsvervaldatum. De verzekering stopt dan per contracts-
vervaldatum. Opzeggen kan schriftelijk of per mail. 

Wat zijn mijn verplichtingen? 
Als u de verzekering aanvraagt of u hebt schade, dient u onze vragen eerlijk te beantwoorden. U moet zoveel mogelijk 
doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo 
snel mogelijk door. 
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Zijn er dekkingsbeperkingen?
Waterschade en schade door neerslag is niet altijd 
gedekt. Check hiervoor de polisvoorwaarden.  
Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies. 

Eigen risico 
Er kan een eigen risico van toepassing zijn, 
een deel van de schade moet u dus zelf betalen. 
Het bedrag wordt vermeld op het polisblad.

Afspraken
Als u niet voldoet aan de afspraken over  
preventie die wij met u hebben gemaakt,  
dan vergoeden wij de schade niet altijd.

Bereddingskosten
Boven het verzekerd bedrag zijn bereddings-
kosten verzekerd tot ten hoogste 50% van het 
verzekerde bedrag van de betreffende locatie.


