NnL
Z.C.UV. 1 - Uiterlijke verzorging
(geldt alleen indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen)

DEKKING INVENTARIS / GOEDEREN
Indien de verzekering (mede) betrekking heeft op
inventaris / goederen dekt deze verzekering ook materiële
schade aan de in de polis omschreven zaken
a. in het gebouw op het in de polis omschreven adres
door een gedekte gebeurtenis zoals hieronder nader
omschreven.
b. op andere plaatsen zoals omschreven bij ‘Elders in
Nederland’.
1. Diefstal / vandalisme
Diefstal of poging daartoe en vandalisme, ook indien
gepleegd door iemand die het gebouw anders dan door
middel van braak is binnengedrongen.
2. Elders in Nederland
Elders in Nederland, gedurende een periode van drie
achtereenvolgende maanden, indien het zaken betreft die
binnen genoemde periode na overbrenging vanaf het op
het polisblad genoemde adres, respectievelijk na
aanschaf, naar dit adres zullen worden (terug)gebracht
a. in gebouwen (geen strandpaviljoens) tegen diefstal of
poging daartoe;
b. in auto’s - mits goed afgesloten - tegen diefstal of
poging daartoe, indien gepleegd door iemand die de
auto van buiten af door braak is binnengedrongen.
Voor deze dekking geldt een maximum vergoeding van
€ 1.000,- per gebeurtenis voor elk onderdeel 2a. en b.
afzonderlijk.
EIGEN RISICO INVENTARIS / GOEDEREN
Op elke verschuldigde schadevergoeding op grond van de
verzekering voor inventaris / goederen is een eigen risico
van € 125,- van toepassing.
Dit eigen risico geldt niet voor:
– schade die valt onder de dekking ‘Elders in Nederland’,
zoals omschreven in dit clausuleblad.
– schade door storm aan huurdersbelang, waarvoor een
afzonderlijk eigen risico van toepassing is, zoals
omschreven in de polisvoorwaarden.
DEKKING BEDRIJFSSCHADE / RECONSTRUCTIE
Indien de verzekering (mede) betrekking heeft op
bedrijfsschade of kosten van reconstructie, dekt deze
verzekering ook bedrijfsschade (of de kosten van
reconstructie als dat uit de polis blijkt) die verzekerde
tijdens de uitkeringstermijn lijdt
– door materiële schade aan zaken op het in de polis
omschreven adres door een gedekte gebeurtenis, zoals
hieronder nader omschreven.
– door materiële schade aan zaken op andere plaatsen
zoals omschreven bij ‘Elders in Nederland’.
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1. Diefstal / vandalisme
Diefstal of poging daartoe en vandalisme, ook indien

gepleegd door iemand die het gebouw anders dan door
middel van braak is binnengedrongen.
2. Elders in Nederland
Elders in Nederland, voorzover het gaat om zaken van
verzekerde, die binnen een periode van drie
achtereenvolgende maanden na overbrenging vanaf het in
de polis omschreven adres, respectievelijk na aanschaf,
naar dit adres zullen worden (terug)gebracht, geldt deze
dekking voor genoemde periode.
Deze dekking geldt voor genoemde periode alleen op de
hierna genoemde plaatsen.
a. In gebouwen (geen strandpaviljoens) tegen diefstal /
vandalisme.
b. In auto’s - mits goed afgesloten - tegen diefstal of
poging daartoe, indien gepleegd door iemand die de
auto van buiten af door braak is binnengedrongen.
Voor deze dekking geldt een maximale uitkeringstermijn
van tien weken.

