Uitbreidingen Zicht
Ondernemerspakket Gebouwen
(ZV BZP Geb2009)
In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden
Brand Bedrijven (ZV BBP BB-MKB2008) zijn de
navolgende aanvullingen van toepassing;

1.

Artikel 2.11 (sneeuw) Extreme neerslag
De verzekering biedt ook dekking tegen schade
door extreme neerslag, voor zover bestaande
uit schade door sneeuwdruk, wateraccumulatie
en inslag van hagel.
Onder sneeuwdruk wordt verstaan de druk die
sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant
van het gebouw.
Onder wateraccumulatie wordt verstaan de
druk die een opeenhoping van regen- en/of
smeltwater uitoefent op het dak van het
gebouw.
Onder inslag van hagel wordt verstaan het
inslaan van hagelstenen op de buitenkant van
het gebouw.
Indien de schade mede het gevolg is van
ontwerp- en/of constructiefouten, vallen onder
deze dekking ook:
de aantoonbaar door verzekerde gemaakte
architect- / ontwerpkosten om de bouwconstructie aan te passen;
de extra kosten van aanpassing/verbetering van
de bouwconstructie die in het kader van
herstel / herbouw zijn gemaakt.

De dekking voor deze kosten geldt tot een
maximum van 10% van de verzekerde som van
het gebouw.

2.

Artikel 4.10 Diefstal / verlies van sleutels
De kosten tot een maximum van € 2.500,00 van
het vervangen, inregelen van sloten,
(computer)kaarten of verdere afsluitmiddelen,
wanneer deze vervanging het noodzakelijke
gevolg is van diefstal/verlies van sleutels,
toegangskaarten etc., ongeacht of de diefstal
heeft plaatsgevonden op de verzekerde locatie
dan wel bij directieleden of bevoegde
personeelsleden thuis.
Het eigen risico door verlies bedraagt € 500,00.
Het standaard of vrijwillig gekozen eigen risico
blijft voor berekening van de schadevergoeding
ten gevolge van diefstal buiten beschouwing.

3.

Artikel 5.7 (uitsluiting vandalisme en
beschadiging door graffiti, beschilderen
e.d.)
Dit artikel wordt doorgehaald.
Schade door vandalisme en beschadiging door
graffiti, beschilderen e.d., is meeverzekerd met
een eigen risico van € 500,00 per gebeurtenis en
een maximum vergoeding van € 2.500,00.
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