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Bijzondere voorwaarden
Evenementenverzekeringen
materiaal
art

1 Begripsomschrijvingen

Blikseminslag
Directe inslag door atmosferische ontlading op zaken die
zich bevinden op het risicoadres dat vermeld is op het
verzekeringsbewijs.
Schade door atmosferische ontlading zonder zichtbare
sporen van directe inslag aan bedoelde voorwerpen,
worden niet aangemerkt als schade door blikseminslag.
Het gaat dan om schade door inductie/overspanning.
Brand
Een vuur buiten een haard, dat veroorzaakt wordt door
verbranding, dat met vlammen gepaard gaat en dat in
staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Dus vallen onder andere de volgende verschijnselen niet
onder het woord brand:
Þ schroeien, zengen, smelten, verkolen, broeien;
Þ doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
Þ oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en
ketels.
Luchtvaartuigen
Deze verzekering geschiedt in afwijking van het in de
nadere omschrijvingen sub c bepaalde, doch
onverminderd het bepaalde in artikel 15.a van de
Algemene voorwaarden Evenementenverzekering, mede
tegen schade - anders dan brandschade - aan de
verzekerde voorwerpen, ten gevolge van het getroffen
worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend
lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden,
daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen
projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede
enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier
genoemd voorwerp.
Ontploffing
Als schade door ontploffing verzekerd is, maakt het niet uit
waar de ontploffing is ontstaan, in het omschreven gebouw
of ergens anders.
Wel is het zo dat daarbij volledig van kracht blijft wat
bepaald is omtrent molest, atoomkernreacties, aardbeving
en vulkanische uitbarsting.
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Onder schade door ontploffing is te verstaan gehele of
gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een
eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of
dampen, met inachtneming van het volgende.
Als de ontploffing ontstaan is:
Þ binnen een - al dan niet gesloten - vat dan moet:
1 een opening in de wand van het vat ontstaan zijn
door de druk van de zich daarin bevindende gassen
of dampen en

2 door die opening moet de druk binnen en buiten het
vat plotseling aan elkaar gelijk geworden zijn.
Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn respectievelijk
of die al dan niet voor de ontploffing aanwezig waren, is
niet relevant.
Þ buiten een vat dan moet die krachtsuiting het
onmiddellijke gevolg zijn van een scheikundige reactie.
Onder ontploffing wordt niet verstaan: implosie.
Storm
Een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde
(windkracht 7).
Verzekerde
Verzekeringnemer en een ieder die met toestemming van
verzekeringnemer de verzekerde zaken gebruikt.
Verzekerde zaken
De zaken zoals nader op het polisblad omschreven.
art

2 Omvang van de verzekering

De verzekerde zaken zijn verzekerd tegen schade volgens
één van de navolgende dekkingen:
Dekking A
brand en brandblussing, blikseminslag, ontploffing,
luchtvaartuigen en storm.
Dekking B
brand en brandblussing, blikseminslag, ontploffing,
luchtvaartuigen en storm, alsmede diefstal na braak aan
het pand of gedeelte van het pand waarin de verzekerde
zaken zich bevinden;
Dekking C
alle plotselinge en onvoorziene beschadigingen, alsmede
diefstal na braak aan het pand of gedeelte van het pand
waarin de verzekerde zaken zich bevinden;
De van toepassing zijnde dekking staat op het polisblad
vermeld.
art

3 Bijzonderde uitsluitingen

Niet verzekerd is:
a schade ontstaan door een eigen gebrek van de
verzekerde zaken, met dien verstande, dat zowel het
eigen gebrek zelf als ook de gevolgschade van het
eigen gebrek niet verzekerd zijn;
b schade bestaande uit slijtage, corrosie, erosie, oxydatie
of enig ander geleidelijk bederf, alsmede schade
veroorzaakt door ongedierte of schimmel;
c schade die door enige andere overeenkomst wordt
gedekt;
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d schade aan elektrische instrumenten en apparaten als
gevolg van overbelasting, verkeerde spanning, zelfverhitting, stroomlekken, kortsluiting of draadbreuk van
lampen, tenzij hierdoor brand is ontstaan.
art

4 Stellen of paren

Bij stellen of paren of bij elkaar behorende stukken zal
slechts de schade worden vergoed aan het beschadigde of
verloren gegane deel, waarbij geen rekening zal worden
gehouden met een mogelijke waardevermindering van het
geheel.
art

5 Eigen risico

Het op het polisblad vermelde eigen risico geldt per
gebeurtenis.
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6 Verplichtingen van de verzekerde bij
schade

In geval van diefstal van de verzekerde zaken of indien het
vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd, dient
verzekerde onverwijld aangifte te doen bij de politie.
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8 Vaststelling van de omvang van de
schade

De omvang van de schade, de hoogte van de kosten en de
waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis worden als volgt
vastgesteld:
a in onderling overleg, of
b bij onderling goedvinden door één deskundige, of
c desgewenst door twee deskundigen, waarvan
verzekerde en de maatschappij er ieder één benoemen.
In dit geval dienen de deskundigen vóór 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 partijen bindende
vaststelling van het schadecijfer dient te doen.
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9 Waardebasis

De maatschappij vergoedt:
a bij herstelbare beschadiging: de herstelkosten tot
maximaal de dagwaarde;
b bij onherstelbare beschadiging en diefstal: de
dagwaarde.
Op de vergoedingen worden in mindering gebracht de
waarde van eventuele restanten alsmede het van toepassing zijnde eigen risico.

7 Overdracht van rechten

De schadevergoeding ter zake van diefstal geschiedt
slechts tegen overdracht van alle rechten op de verloren
gegane zaken, onverminderd het bepaalde in artikel 284
van het Wetboek van Koophandel.
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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 Tilburg gedaan, voor beide partijen bindend
zijn.
De partij van wie het verzoek uitgaat zal daarvan
onverwijld per aangetekende brief aan de wederpartij
kennis geven. Medewerking aan de omschreven gang van
zaken houdt voor de maatschappij geen erkenning van
aansprakelijkheid in.
Honoraria en kosten van deskundigen zijn ten volle voor
rekening van de maatschappij. Overtreft echter het totaal
aan declaraties van de door verzekerde geraadpleegde
deskundige(n) het overeenkomstig totaal van de kant van
de maatschappij, dan is het meerdere voor rekening van
verzekerde.
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10 Uitkering van de schade

In plaats van een uitkering in geld is de maatschappij
gerechtigd de schade in natura te vergoeden.

