Clausuleblad P.K.1 Preventie Kantoren
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(geldt slechts voor zover hiernaar in de polis wordt verwezen)
De verzekering is aangegaan onder voorwaarde dat verzekeringnemer zich heeft
verplicht onderstaande voorzieningen te treffen en in stand te houden, en de
preventievoorschriften na te leven.
Indien de voorzieningen nog niet zijn getroffen, heeft verzekeringnemer tot uiterlijk twee
maanden na de ingangsdatum van de verzekering de gelegenheid deze maatregelen
alsnog te nemen. Gedurende deze periode biedt de verzekering dekking tegen alle
gedekte gebeurtenissen.
Indien bij schade na deze periode van twee maanden blijkt dat verzekerde niet aan alle
verplichtingen heeft voldaan, biedt de verzekering geen dekking, tenzij verzekerde
bewijst dat de schade niet is ontstaan of vergroot door het niet nakomen van deze
verplichtingen.
Beveiliging
Bouwkundig




De bedrijfsruimte van het gebouw is voorzien van bouwkundige beveiliging die
aan de volgende vooraarden voldoet:
o Voor de beveiliging is een BORG-opleveringsbewijs afgegeven;
o De beveiligingsklasse komt overeen met de risicoklasse, maar voldoet
minimaal aan de beveiligingsklasse Bn.
De beveiliging kan te allen tijde naar behoren functioneren.

Elektronisch






De bedrijfsruimte in het gebouw is voorzien van een beveiligingsinstallatie die aan
de volgende voorwaarden voldoet:
o Voor de installatie is een BORG-opleveringsbewijs afgegeven;
o De beveiligingsklasse komt overeen met de risicoklasse;
o De installatie wordt onderhouden op de met de installateur
overeengekomen wijze.
De dekking voor schade door diefstal en vandalisme geldt alleen in die
bedrijfsruimte.
De beveiligingsinstallatie kan te allen tijde naar behoren functioneren.
De beveiligingsinstallatie is correct en volledig ingeschakeld zolang verzekerde of
zijn personeel niet in de van de beveiligingsinstallatie voorziene bedrijfsruimte
aanwezig is.

Draagbare elektronische apparatuur
Draagbare elektronische apparatuur, zoals notebooks, is na gebruik opgeborgen in een
inbraak werende kast of lade (maximaal 5 apparaten per kast of lade) die op slot is
gedaan.

Flatscreens en pc-systeemkasten
Flatscreens (tft-schermen) en bijbehorende pc-systeemkasten zijn voorzien van minimaal
een SKG * (1 ster) diefstal beperkende beveiliging.
Waterslot
De flexibele leidingen of slangen die vast zijn aangesloten op de waterleiding zijn
voorzien van een waterslot.

