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Speciaal Reglement voor de Extra Uitgebreide Bedrijfsschadeverzekering 
(SR E-UGV Bedrijfsschade 2010) 

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

 
Artikel 1. 

Bijzondere begripsomschrijvingen 

1. Bedrijfsschade: de daling van de brutowinst door teruggang 

in productie of omzet van het bedrijf door bedrijfsstilstand of - 

stoornis. 

2. Brutowinst: de omzet van het bedrijf, verminderd met de 

variabele kosten. 

3. Variabele kosten: de kosten, die evenredig stijgen of dalen 

met verhoging of verlaging van de productie of omzet van 

het bedrijf. 

Als zodanig gelden: de inkoopprijs van verkochte goederen 

en van verbruikte grond- of hulpstoffen, B.T.W., kortingen, 

kosten van door derden bewezen diensten, kosten van 

emballage en soortgelijke kosten. 

Niet als variabele kosten gelden: aan het personeel 

uitbetaalde lonen, salarissen, provisies, winstdelingen en 

dergelijke en de daarop drukkende fiscale en sociale lasten. 

 
Artikel 2. 

Omvang van de verzekering 

 
Bij stagnatie van de omzet door een gedekte gebeurtenis heeft u 

geen variabele kosten meer. Uw vaste kosten lopen echter 

gewoon door. Ook maakt u geen winst. U derft dus brutowinst, 

omdat u een periode niets kunt doen. 

De verzekering vergoedt de bedrijfsschade van uw bedrijf tijdens 

de uitkeringstermijn, voor zover een gedekte gebeurtenis 

materiële schade veroorzaakt aan het gebouw of de roerende 

zaken of levende have hierin op het risicoadres. 

In de hiernavolgende bepalingen worden de 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. 

 
Bedrijfsschade is verzekerd voor: 

 
Schade door brand of hitte 

a. brand en ontploffing, al dan niet ontstaan door een eigen 

gebrek. 

 
Schade door natuurverschijnselen 

b. blikseminslag 

c. inductie en overspanning beide door blikseminslag 

d. neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater) 

onvoorzien het gebouw binnengedrongen, ook als dit het 

gevolg is van overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere 

waterkeringen door hevige plaatselijke neerslag. 

Uitgesloten van vergoeding is schade veroorzaakt door: 

1. neerslag binnengekomen door openstaande ramen, 

vensters, deuren of luiken; 

2. vochtdoorlating van muren of door slecht onderhoud 

van het gebouw; 

3. neerslag binnengekomen via de begane grond of de 

openbare weg, alsmede schade door riool- of 

grondwater. 

e. sneeuwdruk, regenwaterdruk en het inslaan van 

hagelstenen. 

Uitgesloten is echter schade als gevolg van onvoldoende 

onderhoud of door fouten in de bouwkundige constructie. 

f. storm 

Uitgesloten is echter schade als gevolg van 

onvoldoende onderhoud of door fouten in de 

bouwkundige constructie. 

 

Schade door water, stoom of olie 

g. water en/of stoom dat onvoorzien stroomt of overloopt uit: 

1. gesprongen leidingen van een waterleiding of een 

centrale verwarminginstallatie en airconditioning, als 

gevolg van breuk, vorst of een plotseling onvoorzien 

optredend defect; 

2. toestellen die op hiervoor genoemde leidingen zijn 

aangesloten, eveneens als gevolg van hiervoor 

genoemde oorzaken. 

Uitgesloten van vergoeding is bedrijfsschade veroorzaakt 

door: 

1. riool- en/of grondwater; 

2. water die uit vul- en tuinslangen stroomt, al dan niet 

aangesloten op een installatie; 

3. geleidelijke vochtdoorlating van tegelwerk of een andere 

vloer- of wandafwerking die waterdicht behoort te zijn, 

inclusief de (kit-)voegen. 

h. water onvoorzien gestroomd uit automatische 

sprinklerinstallaties, maar niet: 

1. als gevolg van reparatie of wijziging van de installatie of 

van het gebouw, al dan niet op last van de overheid; 

2. door bevriezing als gevolg van uw nalatigheid; 

3. door gebreken van constructie of aanleg; 

4. door omstandigheden, die u bekend (kunnen) zijn. 

i. olie, onvoorzien gestroomd uit een op een schoorsteen 

aangesloten verwarmingsinstallatie of uit daarbij behorende 

leidingen of tanks; 

 
Schade door mensen, dieren of machines 

j. aanrijding of aanvaring van het gebouw. 

k. (poging tot) (in-)braak, diefstal van onderdelen en 

daarmee gepaard gaande vernieling en beschadiging. 

l. luchtvaartuigen 

 
Schade door overige oorzaken 

m. breuk van winkel- of spiegelruiten, die deel uit maken van 

het gebouw. 

n. elektrocutie van levende have 

o. het niet toegankelijk zijn van de gebouwen op het risico- 

adres als gevolg van straatafzetting of afzetting van de 

toevoerweg te water door een gebeurtenis waarvoor deze 

polis dekking biedt. 

p. het uitvallen van de levering van gas, water en 

elektriciteit , mits langer dan 6 uur, door een gebeurtenis 

waarvoor deze polis dekking biedt, overkomen aan de 

toeleverancier hiervan. 

Uitgesloten is echter bedrijfsschade door het uitvallen van de 

elektriciteitslevering en/of watervoorziening als gevolg van 

schade aan buizen, pijpen, leidingen, hoogspannings- 

masten, kabels met alle aan- en toebehoren. 

 
Artikel 3. 

Schadevergoeding 

 
a. De schadevergoeding omvat: 

1. bedrijfsschade over een termijn, die begint op het moment 
waarop de gebeurtenis plaats vindt en die voortduurt zolang 
dit voor herstel van productie of omzet nodig is. Echter, 
maximaal over de in de polis genoemde uitkeringstermijn. 
Indien geen uitkeringstermijn is genoemd, geldt een 
maximale uitkeringstermijn van 52 weken; 
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2. extra kosten, die u met toestemming van de 

Onderlinge maakt, om de bedrijfsschade te beperken. 

Echter tot ten hoogste het bedrag waarmee de schade 

is beperkt. 

b. De uitkeringstermijn is ten hoogste 10 weken, als u het 

bedrijf opheft, of in deze periode nog geen poging tot 

voortzetting van het bedrijf heeft gedaan, of als zich 

inmiddels een ander bedrijf in het (de) gebouw(en) heeft 

gevestigd. 

c. Bij de vaststelling van de bedrijfsschade wordt rekening 

gehouden met omstandigheden, die eveneens zouden zijn 

opgetreden als de gebeurtenis niet had plaats gehad. 

d. Als schadevergoeding vaststaat, maar de hoogte van de 

schade nog niet definitief bekend is, kan de Onderlinge op 

uw verzoek, voorschotten verstrekken. 

 
Artikel 4. 

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 deze bedrijfsschadeverzekering: 

a. materiële schade; 

b. opruimingskosten; 

c. kosten, die gedurende de periode van bedrijfsschade 

niet doorgaan; 

d. boeten of kosten wegens contractbreuk of wegens niet of 

vertraagde uitvoering van opdrachten. 

 
Artikel 5. 

Onderverzekering 

 
Bij bedrijfsschade wordt de verzekerde som vergeleken met de 

brutowinst die, in de periode van één jaar zou zijn behaald als de 

gebeurtenis niet had plaats gevonden. 

Als de verzekerde som lager is dan de aldus berekende 

brutowinst, dan wordt de schadevergoeding naar evenredigheid 

vergoed. 

 
Artikel 6. 

Verzekering buiten het gebouw 

 
a. in bijgebouwen of op het terrein van het risicoadres 

De verzekering omvat tevens de bedrijfsschade als bij een 

gedekte gebeurtenis materiële schade ontstaat aan roerende 

zaken in bijgebouwen of op het terrein van het risicoadres. 

Tevens omvat de verzekering de bedrijfsschade als bij een 

gedekte gebeurtenis materiële schade ontstaat aan levende 

have in bijgebouwen en/of op het erf van het risicoadres of in 

de weide. 

b. elders in gebouwen binnen Nederland 

Vergoed wordt ook bedrijfsschade als bij een gedekte 

gebeurtenis schade ontstaat aan roerende zaken en/of 

levende have in gebouwen elders in Nederland. De 

schadevergoeding wordt dan beperkt tot 10% van de 

verzekerde som. 


