Inventaris- en goederenverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Hoeksche Waard Assuradeuren, schadeverzekeraar, vergunning: 12020528
(NL)

Product:

INVENTARIS-GOEDEREN VERZEKERING

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
DEZE VERZEKERING VERGOEDT SCHADE AAN DE SPULLEN DIE U NODIG HEEFT OM UW BEDRIJF UIT TE VOEREN, ZOALS DE
INRICHTING VAN UW BEDRIJF, MACHINES EN VOORRAAD GOEDEREN EN HANDELSGOEDEREN DIE U VERKOOPT.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De verzekering vergoedt schade aan de Inventaris
en Goederen op de verzekerde locatie door brand,
blikseminslag, inductie, ontploffing, storm,
wateroverlast, vandalisme en diefstal.

Wij keren niet uit bij overstroming ten gevolge van
bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen,
oevers of andere waterkeringen. Ook krijgt u geen
vergoeding bij schade door bodemverzakking of
aardverschuiving.

Extra informatie
Diefstal of een poging tot inbraak is uitsluitend
gedekt indien er sporen van geweld of inbraak
aanwezig zijn.

Inventaris en voorraad
De inventaris vergoeden we op basis van
nieuwwaarde. De voorraad vergoeden we op basis
van kostprijs.
Kosten om de schade te beperken
Wij vergoeden de kosten die u moet maken om acute
schade zoveel mogelijk te beperken, zoals
bereddingskosten en opruimingskosten.
Koelschade
Verlies van of koelschade aan bevroren of gekoelde
goederen wordt vergoed bij een plotselinge
temperatuursverandering buiten uw schuld om.
Extra informatie
Bij koelschade vergoeden wij maximaal euro 2500,-.

Extra informatie
Ook bent u niet verzekerd als de schade het gevolg
is van molest, atoomkernreactie of van een
terroristische daad.

Schade door software
Schade aan computers of bestanden door niet goed
werkende software is niet verzekerd.
Fraude, opzet, strafbare activiteiten
U krijgt geen vergoeding als u bij het afsluiten van de
verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij
schade sprake is van opzet of roekeloosheid of
criminele en strafbare activiteiten.
Illegale activiteiten
Wij vergoeden geen schade die is ontstaan door of in
verband met illegale activiteiten in uw
bedrijfsgebouw. Het is niet van belang of u op de
hoogte was van deze illegale activiteiten.
Extra informatie

Keuze: huurdersbelang
Alle aard- en nagelvaste bouwkundige veranderingen
of aanpassingen die u als huurder aan uw huurpand
hebt aangebracht kunt u bijverzekeren op basis van
herbouwwaarde.
Glas
Wij vergoeden de kosten voor herstellen van breuk of
krassen aan intern of extern vast glas waarvoor u
verantwoordelijk bent tijdens de verzekeringsperiode.
De schade is alleen gedekt als gevolg van
vandalisme.
Extra informatie
Als uw bedrijfspand leeg staat heeft u geen dekking
voor vast glas.

Illegale activiteiten is bijvoorbeeld onwettige teelt,
fabricage of handel in hennepproducten, XTC-pillen,
heroïne, cocaïne en soortgelijke onder de Opiumwet
verboden activiteiten. Illegaal is o.a. ook het opslaan,
verhandelen of bewerken van gestolen zaken.

Schade door grondwater
Schade aan uw inventaris-goederen ontstaan door
grondwater is niet verzekerd.

Extreme neerslag
U krijgt ook vergoeding bij schade aan uw inventarisgoederen door extreme neerslag, voor zover
bestaande uit schade door sneeuwdruk,
wateraccumulatie en inslag van hagel.
Extra informatie
Onder sneeuwdruk wordt verstaan de druk die
sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant van het
gebouw. Onder wateraccumulatie wordt verstaan de
druk die een opeenhoping van regen- en/of
smeltwater uitoefent op het dak van uw gebouw.
Onder inslag van hagel wordt verstaan het inslaan
van hagelstenen op de buitenkant van het gebouw.

Horizontale neerslag
Wij vergoeden ook schade aan uw inventarisgoederen door neerslag (waaronder te verstaan
regen, sneeuw, hagel of smeltwater) en/of
rioolwater, onvoorzien uw pand binnengedrongen
en/of onvoorzien gestroomd uit inpandige
afvoerpijpen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Maximale uitkeringen: Euro 1000,- voor vervangen
sloten na diefstal sleutels. Ook bij verlies van geld
tijdens overval, transport en verblijf in het gebouw.
Ook bij verlies van water na de meter die u na een
gedekte schade moet betalen. Euro 500,- voor
persoonlijke bezittingen (geen motorrijtuigen) van
klanten, bezoekers en werknemers per persoon.
Extra informatie
Bent u ook verantwoordelijk voor het herstel van
schade aan de tuin rond het gebouw, veroorzaakt
door hulpdiensten die het gebouw benaderen welke
zijn opgeroepen vanwege een verzekerd gevaar dan
vergoeden wij maximaal euro 2500,-.

Eigen risico
Voor deze verzekering geldt een eigen risico. U kunt
voor een vrijwillig hoger eigen risico kiezen voor een
lager premietarief.
Afspraken
Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie
die wij met u gemaakt hebben, dan vergoeden wij de
schade niet altijd. De afspraken vindt u op het
polisblad.
Zonwering, uithangborden en (licht)reclame
U krijgt voor schade aan externe zonwering,
uithangborden en (licht)reclame een maximale
uitkering van euro 1000,-. U kunt hier voor een hoger
bedrag kiezen.
Tentoonstellingen
Wij vergoeden ook de schade als uw inventaris en
goederen aanwezig zijn op een tentoonstelling
binnen Nederland. U krijgt hiervoor een vergoeding
van maximaal 10.000,-.
Inventaris-goederen tijdelijk elders
Wij vergoeden ook schade aan verzekerde zaken als
deze ten behoeve van opslag, reiniging, renovatie,
reparatie of dergelijke doeleinden tijdelijk elders zijn
ondergebracht in een pand van steen of metaal met
harde dekking. De maximale vergoeding van deze
dekking bedraagt nooit meer dan 10% van de
verzekerde som met een maximum van euro
25.000,-.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt op de locaties die op uw polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
Premie termijnen kunt u kiezen: per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Bij maandbetaling verlangen wij betaling via
automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste contractjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand via een brief of per e-mail.
In geval van opzegging zullen wij de premie over de nog niet verstreken verzekeringsmaanden aan u terugbetalen.
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