
 
 

POLISBLAD B 4-2017 INB                                                   
 

RECREATIEVILLA PAKKET POLIS 
uitgebreide verzekering vaste inrichting/inboedel 

De definities van de met een onderlijning gewaarmerkte woorden zijn opgenomen in het clausuleblad "Definities". 
 

 

Paragraaf 1. HET VERZEKERDE BELANG 

Dit polisblad heeft betrekking op de verzekering van het 
financiële belang dat verzekerde heeft bij het in stand houden 
van de vaste inrichting/inboedel aanwezig in het in de polis 
genoemde gebouw. 
Onder vaste inrichting/inboedel te verstaan alle roerende 
zaken eigendom van verzekerde en behorende tot de vaste 
inrichting van het gebouw, inclusief telefax, audio-/visuele- en 
computerapparatuur, doch nadrukkelijk met uitzondering 
van : 

a) geld en geldswaardige papieren; 
b) zaktelefoon; 
c) lijfsieraden, onbewerkte edele metalen en ongezette 
 edelstenen; 
d) motorrijtuigen, bromfietsen, fietsen, aanhangwagens, 
 caravans, vaartuigen met toebehoren, alsmede  
 onderdelen daarvan; 
e) huisdieren.  
 
Paragraaf 2. BASISDEKKING VERZEKERDE GEVAREN 

 
Verzekerd wordt tegen schade aan de verzekerde 
inboedel onvoorzien ontstaan door : 
a. brand ; 
b. ontploffing  doch onverminderd het bepaalde in artikel 3 
 van de Polisblad B 4-2002 ALG (Algemene  
 verzekeringsvoorwaarden), onverschillig waar de  
 ontploffing mocht zijn ontstaan; 
c. blikseminslag/overspanningsinductie ; 
d. enig gebrek of eigen bederf, voor zover het betreft 
 schade door brand en/of ontploffing; 
e. aanrijding en aanvaring ; 
f. luchtvaartuigen ; 
g. inbraak ; 
h. storm ; 
i. neerslag;  
  1. directe neerslag die het gebouw binnendringt via het dak  
      of de dakgoten. Niet vergoed worden de reparatiekosten  
      van daken, dakgoten en afvoerpijpen.  
j. water en stoom;  
   Als water door een plotseling ontstaan defect of door een    
   verstopping stroomt of overloopt uit:  
– aan- en afvoerleidingen van de waterleidinginstallatie  
   binnen of buiten het gebouw gelegen; 
– toestellen en installaties die op leidingen zijn aangesloten  
   die water aanvoeren of afvoeren;  
– centrale verwarming;  
Gedekt zijn de kosten om het defect op te sporen en 
leidingen in het gebouw te herstellen.  Vergoed worden  
de kosten van hak-, breek-, en herstelwerk aan muren, 
vloeren en andere onderdelen van het gebouw.  
Het maakt hierbij niet uit of de waterschade is ontstaan door 
uitstromen of overlopen. 
Uitgesloten is schade die het gevolg is van achterstallig 
onderhoud.  
k. glasbreuk ; 
l. ongeregeldheden bij werkstaking/opstootjes ; 

m. omvallen van levende bomen; 
n. vandalisme ; 
 
Paragraaf 3. DE UITKERINGSRECHTEN 

Met inachtneming van de Algemene verzekeringsvoorwaarden en 
de inhoud van dit polisblad dekt deze  
verzekering : 
 
a. tot de daarvoor in de polis genoemde verzekerde som 
 schade aan de vaste inrichting/inboedel van het 
 gebouw; 
 
Voorts dekt deze verzekering boven de verzekerde som : 

 
b. de bereddingskosten ; 
c. de kosten van schadetaxatie ; 
d. tot ten hoogste 10 % van de verzekerde som, 
 de opruimingskosten.   
 
 
Paragraaf 4. AAN- OF VERBOUW 

Gedurende de tijd, dat het gebouw in aan- of verbouw is en/of een 
ingrijpende interne verbouwing ondergaat, geschiedt de 
verzekering uitsluitend tegen de gebeurtenissen als genoemd in 
paragraaf 2 sub a. t/m d,f en h. 
 
 
Paragraaf 5. SCHATTING VAN SCHADE 

De taxatie van de expert(s) zal als schadebedrag aangeven: 
 
a. het verschil tussen de vervangingswaarde van een  
   verzekerde zaak onmiddellijk vóór de gebeurtenis en van 
   het overgebleven deel onmiddellijk daarna; 
 
b. het geschatte bedrag nodig om de schade aan een  
   verzekerde zaak te herstellen. 
 
Verzekeraars zijn gehouden tot uitbetaling van schade op 
grond van het aldus geschatte laagste bedrag. 
 

 
 
 
 
 
 
 


