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VSSD-pakket 
Bijzondere voorwaarden 

Uitgebreide Personal Computerverzekering 
 

 
Nummer VSSDpc001 
 
 
Artikel 1  Algemeen 
 
Deze overeenkomst heeft tot grondslag de gegevens zoals vermeld in het ingediende aanvraagformulier en/of de gegevens die op 
andere wijze schriftelijk door de maatschappij zijn ontvangen, die geacht worden daarmede een geheel te vormen. Zij wordt 
aangegaan op basis van de juistheid en volledigheid van deze gegevens.  
 
 
Artikel 2  Algemene Begripsomschrijvingen 
 
In deze polis wordt - tenzij in de Rubrieksvoorwaarden anders is omschreven - verstaan onder:  
Verzekeringnemer:  
 degene die de verzekering is aangegaan en als zodanig op het polisblad is vermeld.  
 
Verzekerde:  
 de verzekeringnemer, de eigenaar van de verzekerde voorwerpen en voorts ieder die, uitdrukkelijk of stilzwijgend, tot het gebruik 

van de verzekerde voorwerpen is gemachtigd.  
 
Informatiedragers:  
 media waarop informatie, die door de verzekerde voorwerpen is te lezen, kan worden vastgelegd.  
 
Externe informatiedragers:  
 informatiedragers, die overeenkomstig hun normaal gebruik, verwisselbaar zijn.  
 
Nieuwwaarde:  
 het bedrag, dat onmiddellijk voor het evenement nodig zou zijn geweest om nieuwe voorwerpen c.q. nieuwe software van 

dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.  
 
Stroomuitval:  
 een storing in de electriciteitsvoorziening, ongeacht door welke oorzaak, voorzover deze zich voordoet in en zijn oorsprong vindt 

in de centrale zelf, in transformatorstations, voedingskabels enz. met de eindaansluitingen -(eigendom) van het openbaar 
stroomleverende bedrijf -in het gebouw of op het terrein waar de verzekerde voorwerpen zich bevinden.  

 
Opruimingskosten:  
 de kosten van wegruimen, demonteren, afvoeren en vernietigen van de verzekerde voorwerpen, die niet reeds in de normale 

schadeopstelling zijn begrepen en voorzover het noodzakelijke gevolg van een door de verzekering gedekt voorval.  
 
Beschadiging:  
 fysieke aantasting, die zich manifesteert in een blijvende verandering van vorm en structuur.  
 
Gebeurtenis: 
 een voorval waarbij een verzekerd voorwerp is betrokken en dat heeft geleid tot beschadiging of verlies van het verzekerde 

voorwerp.  
 
Maatschappij:  
 de op het polisblad vermelde maatschappij(en).  
 
Het risico uit hoofde van de verzekering kan worden gedragen door meer maatschappijen te dezer zake alle gedomicilieerd ten 
kantoren van de gevolmachtigde agent(en), die de polis c.a. heeft (hebben) ondertekend.  
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De gevolmachtigde agent(en) verklaart (verklaren), voor zover zij op deze verzekering is (zijn) betrokken en geen 
maatschappijenverdeling is vermeld, te hebben getekend voor aandelen van maatschappijen als gedeponeerd ten kantore van de cv 
Nederlandse Assurantie Beurs B.A. te Amsterdam.  
 
Desgevraagd wordt door de tussenpersoon of door de cv Nederlandse Assurantie Beurs B.A. aan belanghebbende(n) een volledige 
maatschappijenverdeling verstrekt. 
Alle maatschappijen zullen derhalve gezamenlijk worden beschouwd als de maatschappij in de zin van de polis. 
 
 
Artikel 3  Nadere Omschrijvingen 
 
Brand: 
een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort 
te planten. Derhalve is onder andere géén brand: 
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; 
- doorbranden van electrische apparaten en motoren; 
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 
 
Atoomkernreacties: 
Onder atoomkernreacties is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en 
natuurlijke radioactiviteit. 
De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie 
bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of 
wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van 
radioactieve stoffen door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer moet zijn afgegeven. 
Voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. Onder de wet is te 
verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de 
aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde 
wet. 
 
Molest: 
Onder molest zijn te verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Als definitie van 
de hierboven genoemde vormen van molest geldt de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter Griffie 
van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd. 
 
Overstroming: 
Onder overstroming is te verstaan het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de 
overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze verzekering gedekt gevaar. 
 
 
Artikel 4  Geldigheidsgebied/dekking tijdens vervoer 
 
4.1 Op vast adres  
 De verzekering geldt uitsluitend op het risicoadres.  
 De verzekering blijft van kracht, indien de verzekerde voorwerpen op het risicoadres worden verplaatst dan wel worden 

gereinigd, geëinspecteerd, gerepareerd of gerevideerd, met inbegrip van de daarvoor vereiste demontage, montage en testen.  
 Tevens is de verzekering van kracht tijdens het - voor reparatie of onderhoud van de verzekerde voorwerpen noodzakelijke 

vervoer binnen Nederland tussen het op het polisblad vermelde adres en het adres van de reparateur of leverancier, mits dit 
vervoer plaatsvindt voor rekening en risico van de verzekeringnemer en met  inachtneming van het vermelde in artikel 4.2.  

 
4.2 Dekking tijdens vervoer  
a.  Wanneer de verzekerde voorwerpen worden vervoerd tussen 8.00 uur en 22.00 uur en tijdens het vervoer onbeheerd in een 

vervoermiddel worden achtergelaten, dient de verzekerde de normale voorzieningen in acht te nemen en is het risico van diefstal 
uitsluitend gedekt:  

1.  na braak aan de afgesloten kofferbak waarin de verzekerde voorwerpen, vanbuitenaf niet zichtbaar, zijn opgeborgen; van een 
vervoermiddel met een derde of een vijfde deur dient de kofferruimte bovendien te zijn afgedekt met een zgn. hoedenplank;  

2.  indien het vervoermiddel, waarin de verzekerde voorwerpen zich bevinden niet beschikt over een kofferbak, na braak aan het 
vervoermiddel, mits de verzekerde voorwerpen van buitenaf niet zichtbaar zijn en verder alle maatregelen zijn getroffen ter 
voorkoming van schade.  

 
 
In geval van schade door diefstal uit een vervoermiddel dient door de verzekeringnemer te worden aangetoond dat:  
- er braak heeft plaatsgevonden aan de kofferbak in het geval 1. of aan het vervoermiddel in het geval 2.; 
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- de verzekerde voorwerpen van buitenaf niet zichtbaar waren; 
- onder de gegeven omstandigheden de verzekerde in redelijkheid geen veiliger maatregelen had kunnen treffen.  
b.  Indien de verzekerde voorwerpen tussen 22.00 en 08.00 uur worden achtergelaten in een vervoermiddel, is de verzekering 

uitsluitend van kracht indien dat vervoermiddel is gestald in een afgesloten ruimte. Gedurende deze periode is schade door 
diefstal uitsluitend gedekt indien er sprake is van braak aan de ruimte waarin het vervoermiddel is gestald.  

 
 
Artikel 5  Verplichtingen van de verzekerde 
 
5.1 Voorzorgsmaatregelen  
 De verzekerde is verplicht alle voorzorgen te nemen om de verzekerde voorwerpen in goede bedrijfsvaardige toestand te 

houden en om schade te voorkomen zomede zorg te dragen dat de wettelijke bepalingen en de voorschriften van de bevoegde 
autoriteiten betreffende de beveiliging en behandeling van deze voorwerpen in acht worden genomen.  

 
5.2 Inspecties  
 De maatschappij is gerechtigd elk bij deze polis verzekerd voorwerp te doen inspecteren op tijden, waarop zulks redelijkerwijs 

kan worden verlangd. De verzekerde is verplicht daarbij alle medewerking te verlenen en de verlangde inlichtingen te 
verstrekken.  

 
 
Artikel  6 Schade 
 
6.1 Verplichtingen van de verzekerde in geval van schade  
De verzekerde is verplicht:  
a.  de maatschappij onverwijld kennis te geven van iedere gebeurtenis waaruit voor de maatschappij een verplichting tot 

schadevergoeding zou kunnen ontstaan;  
b.  de maatschappij alle van belang zijnde gegevens te verstrekken;  
c.  indien het vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd, binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor 

in aanmerking komende personen, alsmede in geval van diefstal of vermissing desgevraagd zijn rechten op de ontvreemde of 
vermiste zaken aan de maatschappij over te dragen;  

d.  alle stukken die op de schade betrekking hebben aan de maatschappij door te zenden;  
e.  de aanwijzingen van de maatschappij op te volgen;  
f.  zich te onthouden van alles wat de belangen van de maatschappij zou kunnen benadelen;  
g.  beschadigde of vernielde onderdelen te bewaren en beschikbaar te houden voor inspectie;  
h.  de maatschappij mededeling te doen van alle overige lopende verzekeringen met betrekking tot de verzekerde voorwerpen.  
 
6.2 Vaststelling van de omvang van de schade en benoeming van experts  
De omvang van de schade, de hoogte van de kosten en de waarde onmiddellijk voor het voorval zullen als volgt worden vastgesteld:  
a.  bij onderling goedvinden door één deskundige;  
b.  desgewenst door twee deskundigen, één aangewezen door de verzekeringnemer en één door de maatschappij. In dit geval 

dienen de deskundigen voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde deskundige te benoemen, die in geval van gebrek 
aan overeenstemming binnen de grenzen van de beide taxaties een voor de partijen bindende vaststelling van het schadecijfer 
dient te doen.  

 Indien niet volgens de bovenstaande procedure tot benoeming van een derde deskundige kan worden gekomen, zal de 
benoeming, op verzoek van de meest gerede partij, door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 
Rotterdam gedaan, voor beide partijen bindend zijn.  

 De partij van wie het verzoek uitgaat zal daarvan onverwijld per aangetekende brief aan de wederpartij kennis geven. De kosten 
van de experts komen ten laste van de maatschappij met dien verstande, dat de vergoeding van de kosten van de door de 
verzekeringnemer benoemde expert niet de kosten van de door de maatschappij benoemde expert te bovengaat.  

 
6.3 Uitkering van het schadebedrag  
a.  de maatschappij is gerechtigd het schadebedrag uit te keren aan de verzekeringnemer of aan de op het polisblad vermelde 

tussenpersoon, in welke gevallen zij wettig en volledig gekweten is. De verzekeringnemer heeft het recht de maatschappij 
schriftelijk mede te delen, dat geen uitkering dient plaats te vinden aan de op het polisblad vermelde tussenpersoon;  

b.  alvorens tot betaling van het schadebedrag over te gaan heeft de maatschappij het recht te verlangen, dat alle rechten die de 
verzekerde heeft terzake van de geleden schade en/of gemaakte kosten aan haar worden overgedragen.  

 
6.4 Afstand van verhaal  
 De maatschappij zal de door haar betaalde schade niet op een verzekerde verhalen mits de schade niet het beoogde of zekere 

gevolg was van zijn handelen of nalaten. Afstand van verhaal geldt niet voor degene die de schade heeft veroorzaakt onder 
omstandigheden die de maatschappij van de verplichting tot schadevergoeding zou ontheffen, indien de verzekeringnemer de 
schade onder die omstandigheden zou hebben veroorzaakt.  

 



4 

6.5 Verval van rechten/verjaring  
 Indien een schade naar het oordeel van de maatschappij niet is gedekt zal daarvan schriftelijk mededeling worden gedaan. 
 De rechten, welke uit hoofde van deze verzekering geldend zouden kunnen worden gemaakt, vervallen indien geen 

rechtsvordering wordt ingesteld binnen één jaar nadat deze schriftelijke mededeling is verzonden. 
 In andere gevallen vervalt het recht op schadevergoeding twee jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgehad, tenzij die schade bij 

de maatschappij in behandeling is. 
 
6.6 Terugverkrijgen van een verloren voorwerp  
 Indien een als verloren beschouwd voorwerp wordt terugverkregen nadat de schade is vergoed, heeft de verzekeringnemer het 

recht dit voorwerp weer tot zich te nemen tegen teruggave aan de maatschappij van de  ontvangen schadevergoeding. Indien 
het terugverkregen voorwerp beschadigd is en herstel redelijkerwijs mogelijk is, zal de maatschappij de herstelkosten 
vergoeden.  

 
 
Artikel 7  Eigen Risico 
 
 Per gebeurtenis blijft het op het polisblad genoemde eigen risico voor rekening van verzekeringnemer. Er is geen eigen risico 

van toepassing in geval van schade door brand.  
 
 
Artikel  8 Risicoverzwaring 
 
 Bij een zodanige verandering van het pand op het vermelde risicoadres (zie polisblad), waarin de verzekerde voorwerpen zich 

permanent of gewoonlijk bevinden, van die voorwerpen zelf of het gebruik of het onderhoud daarvan, dat het risico verzwaard is, 
dient de verzekeringnemer daarvan binnen 30 dagen aan de maatschappij kennis te geven. Na ontvangst van deze 
kennisgeving deelt de maatschappij de verzekeringnemer ten spoedigste mede of en, zo ja, tegen welke premie en op welke 
voorwaarden zij de verzekering kan voortzetten. De risicoverzwaring is gedurende 30 dagen na het ontstaan ervan niet van 
invloed op de premie of de dekking. De risicoverzwaring heeft ten aanzien van gebeurtenissen, die na die 30 dagen 
plaatsvinden, de volgende gevolgen: 

a.  indien een risico is ontstaan, dat de maatschappij niet pleegt te accepteren, deelt de maatschappij dit de verzekeringnemer tijdig 
mede. De verzekering eindigt in ieder geval automatisch op de 45e dag na het ontstaan van de risicoverzwaring;  

b.  indien een risico is ontstaan, dat de maatschappij slechts kan accepteren tegen een hogere premie of op bijzondere 
voorwaarden, vindt, totdat daarover overeenstemming met de verzekeringsnemer is bereikt, schadevergoeding plaats met 
inachtneming van deze bijzondere voorwaarden en in de verhouding van de in de polis vermelde premie tot de nieuwe door de 
maatschappij voorgestelde premie.  

 De verzekeringnemer mag de aanpassing aan de nieuwe voorwaarden of premie weigeren binnen 30 dagen nadat de 
maatschappij hem deze heeft voorgesteld. Doet hij dit, dan eindigt de verzekering op het tijdstip van weigering. 

 Heeft hij dit niet gedaan, dan wordt hij geacht met de aanpassing in te stemmen. 
 
 
Artikel 9  Niet nakomen van verplichtingen 
 
 Niet nakoming van verplichtingen uit deze polis heeft verlies van recht op schadevergoeding ten gevolge, tenzij het niet 

nakomen geen invloed op de schade kan hebben gehad, de belangen van de maatschappij niet zijn geschaad en tenzij 
verzekeringnemer aantoont dat de omstandigheden zich onafhankelijk van zijn wil hebben voorgedaan en hem ter zake daarvan 
geen verwijt treft.  

 
 
Artikel 10 Elders lopende verzekeringen 
 
 Schade, die onder enige andere verzekering is gedekt, of zou zijn gedekt indien de onderhavige verzekering niet zou hebben 

bestaan, is uitdrukkelijk van de verzekering uitgesloten. De maatschappij zal in zodanig geval binnen het raam van deze dekking 
slechts aansprakelijk zijn, indien en voor zover de schade niet onder een andere verzekering is gedekt.  

 Evenwel, indien een verzekerde het schadegeval met inachtneming van de bepalingen van de desbetreffende polis(sen) bij de 
andere verzekeraar(s) heeft gemeld en deze verzekeraar(s) weigert (weigeren) het schadegeval in behandeling te nemen of de 
schade afwijst (afwijzen), dan zal de maatschappij na een schriftelijk verzoek daartoe van verzekeringnemer en onder 
overlegging van de onderhavige stukken zorgdragen voor behandeling respectievelijk eventuele vergoeding tegen cessie van 
alle rechten die deze verzekerde tegenover andere verzekeraar(s) kan doen gelden. Een eigen risico van een onder een andere 
verzekering gedekte schade wordt niet vergoed.  
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Bijzondere voorwaarden 
Rubriek I Uitgebreid zaakschade 

 
 
Artikel I.1  Omvang van de verzekering 
 
I.1.1  Dekking 
De verzekering dekt de verzekeringnemer tegen : 
a.  beschadiging van de verzekerde voorwerpen als gevolg van: 
1.  elk van buiten aankomend onheil; 
2.  brand, ontploffing en kortsluiting door eigen gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur van een verzekerd 

voorwerp zelf onmiddellijk voortspruitende; 
3.  overige gevolgen door eigen gebrek, eigen bederf of uit de aard en de  natuur van een verzekerd voorwerp zelf 

onmiddellijk voortspruitende; 
b.  verdwijning van de verzekerde voorwerpen als gevolg van diefstal na braak; 
c.  de bereddingskosten die door de verzekeringnemer bij of na een gedekte gebeurtenis zijn gemaakt ter voorkoming of 

vermindering van schade aan de verzekerde voorwerpen; 
d.  de eventueel gemaakte noodzakelijke extra kosten voor expressevracht - niet zijnde luchtvracht - alsmede voor 

overwerk, echter tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag; 
e.  de opruimingskosten die ten gevolgevan een gedekte schade moeten worden gemaakt, echter tot ten hoogste 10% van 

het verzekerde bedrag; 
f.  de kosten van de experts bedoeld in Artikel 6.2. 
 
De onder c, d en e bedoelde kosten worden zonodig boven het verzekerde bedrag vergoed. 
 
I.1.2  Verzekerd bedrag 
Als verzekerd bedrag geldt de nieuwwaarde van de verzekerde voorwerpen vermeerderd met de transport- en montagekosten 
en rechten en - indien medeverzekerd - de nieuwwaarde van standaardprogrammatuur en informatiedragers, met als 
maximum het bedrag als vermeld op het polisblad bij Rubriek 1. 
 
I.1.3  Verzekerd bedrag na schade 
Met betrekking tot gedekte schaden, zal de verzekering - ongeacht de uitbetaalde bedragen aan schade en/of kosten - zonder 
bijbetaling van premie voor de volle verzekerde som van kracht blijven. 
 
I.1.4 Uitsluitingen 
De verzekering dekt niet: 
a.  schade die niet bestaat uit reparatie-en/of vervangingskosten; 
b.  schade veroorzaakt door gebruik anders dan vermeld op het polisblad, alsmede door experimenten, opzettelijke 

overbelasting of  abnormale beproevingen, 
c.  schade door corrosie, oxydatie, atmosferische invloeden, slijtage en enig ander geleidelijke achteruitgang, opgetreden 

als natuurlijk gevolg van de gewone werking en het normale gebruik van de verzekerde voorwerpen; 
d.  de kosten van herstelling uitgevoerd door of in opdracht van  verzekeringnemer zonder de toestemming van de 

maatschappij. Wanneer deze echter in spoedeisende gevallen zijn gemaakt, zal de schade in behandeling worden 
genomen, mits de voorwaarde tot onmiddellijke kennisgeving is nagekomen, de maatschappij met de uitgevoerde repa-
ratie alsnog genoegen kan nemen en de beschadigde delen ter beschikking van de maatschappij zijn gehouden; 

e.  schade aan externe informatiedragers, tenzij blijkens aantekening op het polisblad de nieuwwaarden van deze 
informatiedragers in het verzekerde bedrag zijn begrepen; 

f.  kosten betrekking hebbende op het reconstrueren van gegevens op informatiedragers; 
g.  schade die betrekking heeft op esthetische gebreken zoals schrammen, krassen of deuken, tenzij de beschadiging van 

invloed is op het functioneren van de verzekerde voorwerpen; 
h.  onderdelen die periodiek vervangen moeten worden; 
i.  schade welke voor de verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten, alsmede schade welke 

is ontstaan met goedvinden van de verzekerde dan wel veroorzaakt  door een gedrag van de verzekerde dat wezenlijk 
afwijkt van hetgeen van de verzekerde verwacht mag worden; 

j.  schade verhaalbaar krachtens een leverings- of onderhoudsovereenkomst, garantie of een andere overeenkomst;  
k.  schade die betrekking heeft op extra kosten voor bespoediging van herstel of vervanging, anders dan gedekt onder 

artikel I.1.1.d; 
l.  extra kosten door het gebruik van componenten van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde; 
m.  de kosten van voorlopige herstelling, tenzij deze voorlopige reparatie deel uitmaakt van de definitieve reparatie. De 

maatschappij is eveneens niet aansprakelijk voor een vergroting van de oorspronkelijke schade resp. voor de schade, 
die ontstaat door de definitieve herstelling achterwege te laten; 
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n.  de kosten voor revisie, veranderingen, verbeteringen of een onderzoek ter gelegenheid van een onder deze polis 
gedekte schade, maar met deze schade geen verband houdend; 

o.  schade veroorzaakt door overstroming - als vermeld in Nadere Omschrijvingen - aardbeving, vulkaanuitbarsting; 
p.  schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, als vermeld in Nadere Omschrijvingen; 
q.  schade veroorzaakt door, of ontstaan uit confiscatie, naasting, requisitie of opvordering door enig militaire macht of 

burgerlijke autoriteit; 
r.  schade veroorzaakt door of ontstaan uit molest, als vermeld in Nadere Omschrijvingen; 
s.  schade veroorzaakt door werkstaking; 
t.  schade omtrent welker ontstaan, aard of omvang van verzekerde bewust een onvolledige of onware opgave doet; 
u.  schade aan verzekerde voorwerpen, waarvan geen aankoopnota kan worden getoond. 
 
 
Artikel I.2  Schadevergoeding 
 
De maatschappij vergoedt ingeval van een gedekte schade: 
a.  bij herstelbare beschadiging (indien herstel naar het oordeel van de deskundigen mogelijk is): de herstelkosten, alsmede 

de kosten van demontage, montage en transport, welke gemaakt moeten worden teneinde de beschadigde installaties 
of het betrokken onderdeel daarvan weer in bedrijfsvaardige toestand te brengen met als maximum hetgeen bij 
toepassing van de regeling als hierna vermeld onder b. zou moeten worden betaald; 

b.  bij niet herstelbare beschadiging of diefstal na braak: de nieuwwaarde. 
 In afwijking hiervan zal ten hoogste worden vergoed voor: 
-  objecten met een ouderdom van meer dan een jaar maar minder dan twee jaar: 80% van de nieuwwaarde; 
-  objecten met een ouderdom van meer dan twee jaar maar minder dan drie jaar: 60% van de nieuwwaarde; 
-  objecten die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor ze bestemd zijn: 20% van de nieuwwaarde. 
Onder niet herstelbare beschadiging wordt ook verstaan de situatie waarbij de herstelkosten de nieuwwaarde c.q. de 
dagwaarde overtreffen. 
Ten aanzien van standaardsoftware zal de basis van schadevergoeding de nieuwwaarde zijn. 
Op de vergoedingen als in a. en b. bedoeld wordt in mindering gebracht de waarde van eventuele restanten en het op het 
polisblad vermelde eigen risico; 
c.  de eventuele gemaakte kosten als omschreven in Artikel I.1.1 c t/m f. 
 
Schadevergoeding op deze basis verplicht de verzekerde tot reparatie dan wel vervanging van de beschadigde installaties of 
het betrokken onderdeel. 
De maatschappij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een schade in natura te vergoeden, waarbij de beschadigde of 
verloren gegane objecten worden vervangen door bedrijfsvaardig opgestelde objecten met dezelfde of soortgelijke 
specificaties en die overigens naar kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardig zijn. 
 
 
Artikel I.3  Onderverzekering 
 
Indien blijkt dat ten tijde van de schade de waarde van de verzekerde voorwerpen de maximaal verzekerde som als vermeld 
bij Rubriek I op het polisblad overschrijdt, geschiedt de uitkering naar evenredigheid van de verzekerde som tot de som van de 
nieuwwaarden. 
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