
Versie 17-11-2009 

 

 
Speciaal Reglement voor de Inductieschadeverzekering voor Bedrijven 
(SR Inductie Bedrijf/2010) 
 

Dit Speciaal Reglement wordt toegepast in combinatie met de Algemene Voorwaarden voor Brand- en Aanverwante Verzekeringen AV-2010 
 

Artikel 1. 

Omvang van de verzekering 

 
Deze verzekering vergoedt schade aan de elektronica van het 

bedrijf, voor zover een plotselinge, onvoorziene gebeurtenis deze 

schade veroorzaakt. In de hiernavolgende bepalingen worden 

gedekte gebeurtenissen aangegeven, soms met een beperking, 

uitsluiting en/of een eigen risico. 

Voor de begripsomschrijvingen verwijzen wij u naar de Algemene 

Voorwaarden voor Brand en Aanverwante Verzekeringen AV-

2010. 

 

De bedrijfselektronica is verzekerd voor: 

 

Schade door natuurverschijnselen 

1. inductie ten gevolge van bliksem en blikseminslag;  

2. andere vormen van inductie;  

3. over- en onderspanning. 

 

Artikel 2.  

Waardebepaling en schadevergoeding  

1. De elektronica is verzekerd op basis van nieuwwaarde. Niet 

in alle gevallen wordt nieuwwaarde vergoed. De dagwaarde 

wordt uitgekeerd als: 

- zaken niet meer in gebruik zijn voor hun oorspronkelijke  

 bestemming;  

- de dagwaarde van zaken minder dan 40% van de 

nieuwwaarde bedraagt.  

2. De verzekering vindt plaats op basis van premier risque.  

Dat wil zeggen, dat wanneer de totaal aanwezige waarde 

hoger is dan de verzekerde som, de schade volledig vergoed 

wordt tot maximaal de verzekerde som;  

3. Per gebeurtenis geldt een eigen risico van € 125,-.  

 

Artikel 3.  

Wat valt niet onder de verzekering? 

 

Het ligt voor de hand dat niet alle risico’s onder de dekking van 

deze verzekering vallen. Dit geldt met name voor schaden die 

langzamerhand ontstaan, of die het gevolg zijn van opzet, 

nalatigheid, onvoldoende of achterstallig onderhoud, ontwerp-, 

bouw- en/of constructiefouten. Deze vergoeden wij niet. 

 
Verder valt niet onder de verzekering  

a. schade, bestaande uit slijtage, corrosie, oxidatie of als 

gevolg van onvoldoende onderhoud;  

b. schade aan informatiedragers; 

c. schade door experimenten, overbelasting of abnormale 

beproevingen, alsmede schade die tijdens 

reparatiewerkzaamheden of revisie ontstaat;  

d. schade die verhaalbaar is op grond van een leverings- of 

onderhoudscontract of schade die valt onder garantie of 

enige andere overeenkomst, 

e. schade die gedekt is op een brand/storm en/of uitgebreide 

gevarenverzekering;  

f. materiële beschadiging die niet van invloed is op het 

functioneren van de elektronica, zoals butsen, deuken 

krassen of schrammen;  

g. reconstructie van verloren gegane gegevens. 

 

Artikel. 4  

Inspectie 

De maatschappij is bevoegd te allen tijde de elektronica te  

(doen) inspecteren. De verzekerde is verplicht de naar aanleiding 

daarvan gegeven voorschriften op te volgen. 

 

 

 

 

 

 


