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Algemene voorwaarden Cascade Garageverzekering
De Algemene voorwaarden van het Cascade Garageverzekering zijn voor alle daaronder gesloten verzekeringen van
toepassing.
Daarnaast zijn voor elke verzekering afzonderlijk Bijzondere voorwaarden van toepassing.

Definitie verzekeringsovereenkomst
Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste van
onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, als en voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt,
het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat
daaruit voor de verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.

Mededelingsplicht
Verzekeringnemer is verplicht om voor het sluiten van de overeenkomst aan Cascade alle feiten mede te delen die hij kent
of behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor de
acceptatiebeslissing van Cascade.
Als niet of niet volledig aan de mededelingsplicht is voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt
of zelfs vervalt. Als met opzet tot het misleiden van Cascade is gehandeld of deze bij kennis over de ware stand van zaken
de verzekering niet zou hebben gesloten, heeft Cascade ook het recht de verzekering op te zeggen.

1. Begripsomschrijvingen
1.1 Verzekeringnemer:
degene met wie het Cascade Garageverzekering is aangegaan.
1.2 Verzekerde:
verzekeringnemer en/of degene die als zodanig is omschreven in de Bijzondere voorwaarden.
1.3 Verzekering:
onder verzekering wordt verstaan een individuele verzekering die wordt gesloten onder het Cascade
Garageverzekering.
1.4 Verzekerd belang:
het belang van verzekerde bij het behoud van de verzekerde zaak uit hoofde van eigendom of een ander
zakelijk recht of het dragen van het risico voor het behoud daarvan.
1.5 Verzekeraar:
Cascade Assuradeuren B.V., als gevolmachtigde van de op het polisblad genoemde verzekeraars. In deze
voorwaarden kortweg als Cascade aan te duiden.
1.6 Cascade Garageverzekering:
1.6.1
Onder het Cascade Garageverzekering wordt verstaan het geheel van de gesloten verzekeringen.
Afhankelijk van de hoedanigheid van de verzekeringnemer worden de volgende pakketnamen gebruikt:
1.6.2
1.6.3

Cascade Garageverzekering;
Cascade Garagepakket.
Het Cascade Garageverzekering komt tot stand bij het sluiten van een van de verzekeringen (aangeduid met de
letters
A tot en met N).
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1.7 Claim:
Onder claim wordt verstaan een verzoek dat leidt tot schadevergoeding, tot verlening van rechtsbijstand
of het geven van advies en tot behandeling van een aanspraak of registratie van een omstandigheid op de
Aansprakelijkheidsverzekering.

2. Premie
2.1 Betaling van de premie
2.1.1
Verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting te betalen uiterlijk op de 30ste dag nadat

2.1.2
2.1.3

zij verschuldigd worden. Als verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet op tijd betaalt of weigert te betalen
en Cascade de verzekeringnemer na de premievervaldag heeft aangemaand om binnen tenminste 14 dagen na
aanmaning de premie te betalen, is de dekking geschorst als binnen die termijn niet is betaald. Verzekeringnemer
dient het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. Cascade verleent geen dekking voor schade ontstaan tijdens de
schorsingsperiode. De dekking gaat pas weer in op de dag nadat Cascade het verschuldigde bedrag heeft
ontvangen en aangenomen.
Als verzekeringnemer het verschuldigde bedrag na 3 maanden nog niet heeft betaald, heeft Cascade het recht de
verzekering te beëindigen.
Behalve bij opzegging wegens opzet Cascade te misleiden, wordt bij tussentijdse opzegging de lopende premie
naar billijkheid verminderd.

2.2 Onderhoud
2.2.1
Jaarlijks wordt door Cascade een onderhoudsformulier verstrekt dat binnen de daarin gestelde termijn volledig
2.2.2
2.2.3

ingevuld en ondertekend moet worden teruggezonden. Bij gebreke daarvan heeft Cascade het recht de premie
voor de Bedrijfsschade-, de Bedrijfsrechtsbijstand- en de Aansprakelijkheidsverzekering met 30% te verhogen.
Als uit de verstrekte gegevens voortvloeit dat de premie-aanpassing nodig is wordt deze voor de resterende
looptijd van het contract doorberekend.
Ook in tussenliggende periode dient verzekeringnemer, volgens 2.2.1, steeds voor de juistheid van de op het
polisblad vermelde gegevens zorg te dragen.

3. Verplichtingen na schade
3.1 Zodra een verzekerde kennis draagt of behoort te dragen van een gebeurtenis die voor Cascade tot een
verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht:
3.1.1
die gebeurtenis, aanspraak of omstandigheid zo spoedig mogelijk aan Cascade te melden;
3.1.2
alle maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van onmiddellijk dreigende schade;
3.1.3
in geval van inbraak, diefstal, beroving, afpersing, vandalisme of een aanrijding waarbij de bestuurder onbekend
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

is meteen aangifte te doen bij de politie;
zijn volle medewerking te verlenen bij de regeling van de schade en alles na te laten, wat de belangen van
Cascade zou kunnen schaden;
aan Cascade op te geven welke andere verzekeringen op het verzekerde belang ten tijde van de schade van
kracht zijn;
de aanwijzingen van Cascade nauwkeurig op te volgen en de over de schade gestelde vragen volledig en naar
waarheid te beantwoorden;
aan Cascade desgevraagd een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier te zenden;
zich te onthouden van al hetgeen waaruit erkenning van aansprakelijkheid zou kunnen worden afgeleid.

3.2 Elk recht op schadevergoeding vervalt, als een verzekerde een van deze verplichtingen niet is nagekomen
en daardoor de belangen van Cascade heeft geschaad.
3.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt, als de verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens
verstrekt.

4. Verjaring
Een rechtsvordering tegen Cascade tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van 3 jaren na de
aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan
bekend is geworden. Toch verjaart de rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid niet voordat
6 maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de verzekering dekking verleent, binnen de voor
deze geldende verjarings- of vervaltermijn is ingesteld.
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5. Wijziging van premie en voorwaarden
5.1 Als Cascade haar tarieven of voorwaarden van het Cascade Garageverzekering of van een of meer
verzekeringen of groep(en) van verzekeringen van dezelfde aard als een individuele verzekering van het
Zakenpakket herziet, is zij gerechtigd aanpassing van de desbetreffende verzekering(en) aan de nieuwe
tarieven of voorwaarden te verlangen met ingang van een door Cascade te bepalen datum.
5.2 Cascade doet van de aanpassing schriftelijk mededeling aan de verzekeringnemer.
5.3 Als sprake is van premieverhoging of vermindering van de dekking heeft de verzekeringnemer het recht
de aanpassing te weigeren binnen 1 maand nadat hem daarvan mededeling is gedaan. In dat geval eindigt
(eindigen) de desbetreffende verzekering(en), op de datum genoemd in de mededeling.
5.4 Verzekeringnemer kan de aanpassing niet weigeren, als:
a.
b.
c.

de aanpassing van de premie of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regeling;
de aanpassing van de premie of voorwaarden voortvloeit uit het bepaalde onder 2.2.;
de aanpassing van de premie een gevolg is van wijziging van het indexcijfer bij geïndexeerde verzekeringen.

5.5 Voor de werking van dit artikel dient de verzekering onder rubriek L. (Rechtsbijstandverzekeringen) te
worden beschouwd als afzonderlijke verzekering.

6. Duur en einde van de verzekering
6.1 Het Cascade Garageverzekering is aangegaan voor en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd volgens de
op het polisblad vermelde termijn. Alle onder het Cascade Garageverzekering gesloten verzekeringen
hebben, ongeacht hun ingangsdatum, dezelfde contractsvervaldatum als het Cascade Garageverzekering.
6.2 Opzegging door verzekeringnemer en/of Cascade
Het Cascade Garageverzekering en een afzonderlijke verzekering eindigt door schriftelijke opzegging:

door verzekeringnemer of door Cascade per de contractsvervaldatum, met een opzegtermijn van tenminste
2 maanden;

door verzekeringnemer of door Cascade nadat een gebeurtenis, aanspraak of omstandigheid die voor Cascade
tot een verplichting tot uitkering kan leiden, haar ter kennis is gekomen maar uiterlijk 30 dagen nadat Cascade
een schadeclaim heeft afgewikkeld of deze heeft afgewezen. Cascade zal in dit geval een opzegtermijn in acht
nemen van ten minste 2 maanden. In het geval van opzet van een verzekerde om de maatschappij te misleiden,
kan direct door Cascade worden opgezegd;

door verzekeringnemer of door Cascade binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor SRK tot een verplichting
tot het verlenen van rechtsbijstand of het geven van advies kan leiden, haar ter kennis is gekomen maar uiterlijk
30 dagen nadat SRK rechtsbijstand heeft verleend, een advies heeft gegeven krachtens onderhavige verzekering
of een verzoek daartoe heeft afgewezen. Cascade zal in dit geval een opzegtermijn in acht nemen van ten minste
2 maanden. In het geval van opzet van een verzekerde om de maatschappij te misleiden, kan direct door Cascade
worden opgezegd;

door de verzekeringnemer binnen 2 maanden nadat Cascade tegenover verzekeringnemer een beroep op de niet
nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering heeft gedaan. De verzekering eindigt op
de datum die in de opzegbrief is vermeld;

door Cascade binnen 2 maanden na de ontdekking door Cascade dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij
het aangaan van de verzekering niet is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet
Cascade te misleiden en/of Cascade de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben
gesloten. De verzekering eindigt op de datum die in de opzegbrief is vermeld.

6.3 Verder eindigt een verzekering als de verzekeringnemer weigert de wijziging van premie en/of
voorwaarden van die verzekering te accepteren, die Cascade op grond van het bepaalde in 5. van deze
Algemene voorwaarden (Wijziging van premie en voorwaarden) kan verlangen en wel op de datum
genoemd in de mededeling.

7. Algemene uitsluitingen en nadere omschrijvingen
De navolgende bepalingen zijn van kracht voor zover er in de Bijzondere voorwaarden naar wordt verwezen.

7.1 Atoomkernreacties
Schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting,
kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. De uitsluiting 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 verantwoordelijke ministerie
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moet zijn afgegeven. Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de
uitsluiting van kracht. Onder “wet” te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), dit is
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 en een kerninstallatie aan boord van een schip.

7.2 Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Schade ontstaan door of als gevolg van een aardbeving of vulkanische uitbarsting, ook als gedurende de tijd waarin, of
gedurende 24 uur nadat de schade is ontstaan in of nabij de plaats, waar het verzekerde is gelegen, de gevolgen van
aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij de verzekerde bewijst dat de schade niet aan
een der genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven.

7.3 Overstroming
Schade voor zover geen brand of ontploffingsschade die het directe of indirecte gevolg is van overstroming waaronder
wordt verstaan het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de
overstroming oorzaak of gevolg is van een door deze verzekering gedekte gebeurtenis.

7.4 Molest
Onder molest wordt verstaan schade veroorzaakt door:
Gewapend conflict:
Onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of in
ieder geval de een de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict
wordt ook verstaan optreden van een vredesmacht van de Verenigde Naties.
7.4.2
Burgeroorlog:
Onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen de inwoners van
een zelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.
7.4.3
Opstand:
Onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar
gezag.
7.4.4
Binnenlandse onlusten:
Onder binnenlandse onlusten worden verstaan min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen op
verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat.
7.4.5
Oproer:
Onder oproer wordt verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen
het openbaar gezag.
7.4.6
Muiterij:
Onder muiterij wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige
gewapende macht gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. Cascade dient te bewijzen dat de schade direct
veroorzaakt is of ontstaan is uit een van de in dit artikel genoemde oorzaken.
De 6 genoemde vormen van molest, en de definities van deze vormen van molest, vormen een onderdeel van
de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank
te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd.

7.4.1

7.5 Opzet
Cascade vergoedt geen schade die de verzekeringnemer of een verzekerde met opzet, al dan niet bewuste
roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld heeft veroorzaakt. Met opzet, al dan niet bewuste
roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van de verzekeringnemer of een verzekerde wordt voor de
toepassing van deze uitsluiting gelijkgesteld de opzet, de al dan niet bewuste roekeloosheid of de al dan niet bewuste
merkelijke schuld van degene die in opdracht of met goedvinden van de verzekeringnemer of een verzekerde de
algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf of een deel van het bedrijf van de verzekeringnemer of van die
verzekerde en die in die hoedanigheid schade veroorzaakt.

7.6 Brand
Onder brand wordt verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een
haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Zo is, onder andere geen brand:
a. zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
b. doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
c. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

7.7 Luchtvaartuigen
Onder schade door luchtvaartuigen wordt verstaan schade aan de verzekerde zaken ten gevolge van 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, en enig
ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp.
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7.8 Ontploffing
Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door
een plotseling verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, dit met inachtneming van het hierna bepaalde.
Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een plotseling verlopende
krachtsuiting voldaan, als de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen
(onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij al voor de ontploffing aanwezig waren en
dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan, dat door het uitstromen van
gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat in eens aan
elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de plotseling
verlopende, hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen die door een
scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- en dampvormige stoffen, of van een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld
of tot uitzetting gebracht.
In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken door ontploffing wordt ook onder ontploffing
verstaan de schade aan de verzekerde zaken welke als gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt.
In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken door ontploffing wordt ook onder ontploffing
verstaan de schade aan de verzekerde zaken welke als gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden
aangemerkt.
De tekst van deze clausule en van de daarbij behorende toelichting is op 5 april 1982 onder nummer 275/82 ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.

7.9 Storm
Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde.

7.10 Rellen, relletjes en opstootjes
Onder rellen, relletjes en opstootjes worden verstaan incidentele geweldmanifestaties.

7.11 Bereddingskosten
Hieronder worden verstaan de kosten die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door verzekerde zijn
gemaakt voor maatregelen ter voorkoming of vermindering van de schade, bij of na een gedekt evenement, ook als
deze maatregelen geen baat mochten hebben gehad. Onder bereddingskosten wordt in dit verband ook verstaan
schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.

7.12 Opruimingskosten
De niet al in de schadetaxatie begrepen kosten van wegruimen, afbreken en afvoeren van de verzekerde zaken, voor
zover het wegruimen, de afbraak en/of afvoer het noodzakelijk gevolg is van een door de verzekering gedekte schade
en daarvoor geen enkele behandeling of bewerking van grond of water is vereist. Het bedrag van deze kosten zal
worden vastgesteld door dezelfde experts, die het bedrag der overige schade waartegen de verzekering dekking
verleent, zullen hebben vastgesteld.

7.13 Expertisekosten
Hieronder worden verstaan het salaris en de kosten van alle deskundigen voor vaststelling van de schade.
Van de door verzekerde benoemde deskundige echter tot maximaal het bedrag van salaris en kosten van de door
Cascade benoemde deskundige.

8. Bijzondere bepalingen terrorismedekking
8.1 Begripsomschrijvingen
In deze bijzondere bepalingen en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders blijkt verstaan onder:
8.1.1
Terrorisme:
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38
van de Wet op het Financieel Toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks
van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet met de dood tot gevolg, en/of schade aan zaken ontstaat of op andere wijze economische
belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch
verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.
8.1.2
Kwaadwillige besmetting:
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het Financieel Toezicht genoemde
vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe
fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet
met de dood tot gevolg, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen of
op een andere wijze economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden
- al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde
politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
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8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

Preventieve maatregelen:
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend
gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - als dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de
gevolgen daarvan te beperken.
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT):
Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij
uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten
verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in 8.1. ; 8.2. en 8.3. omschreven
risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.
Verzekeringsovereenkomsten:
a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij in overeenstemming met het bepaalde in artikel 1:1
onder “staat waar het risico is gelegen” van de Wet op het Financieel Toezicht betrekking hebben op in
Nederland gelegen risico’s.
b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone
verblijfplaats in Nederland, of, als verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde
vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een
gewone verblijfplaats in Nederland, of, als verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland
gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
In Nederland toegelaten verzekeraars:
Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het Financieel Toezicht bevoegd zijn
om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

8.2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
8.2.1
Als en voor zover, met inachtneming van de in 8.1.1; 8.1.2 en 8.1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen

8.2.2

8.2.3

van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect)
verband houdt met:

terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,

handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen,
hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar ter
zake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van
de uitkering die de verzekeraar ter zake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het
terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het
bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering al gerealiseerde vermogensopbouw. Bij
levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet
op het Financieel Toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering.
De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per
kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT
aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk
verschijnende dagbladen.
In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking
hebben op:

schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;

gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan,
dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal
worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal
afgegeven polissen.
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige
door verzekeringnemer verzekerde objecten, en alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer
verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het
risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten
die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er ten minste een op het risicoadres is
gelegen.
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een
groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden
aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de
polis(sen) is (zijn) afgesloten.
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8.3 Uitkeringsprotocol NHT
8.3.1
Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te

8.3.2

8.3.3
8.3.4

noemen het Protocol). Op grond van de in dit Protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd
de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan
bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als
herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële
middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd in overeenstemming met bedoelde bepalingen een gedeeltelijke
uitkering aan de verzekeraar te doen.
De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te
beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de
verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en in
overeenstemming met voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend tegenover verzekeraar,
verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkeringsgerechtigden.
Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, ten
aanzien van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering
gerechtigde op de in 8.3.1 bedoelde uitkering ter zake tegenover de verzekeraar aanspraak maken.
De herverzekeringsdekking bij de NHT is als gevolg van bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor
aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een
bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het
terrorismerisico in de zin van dit clausuleblad wordt beschouwd.

9. Adres
Kennisgevingen door Cascade aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij
Cascade bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze verzekering
loopt.

10. Toepasselijk recht
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

11. Uw privacy
Cascade Assuradeuren is onderdeel van de Cascade Verzekeringsgroep. Cascade Verzekeringsgroep is de
verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met
uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.
Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals bijvoorbeeld:







Wet bescherming persoonsgegevens
Algemene Verordening Gegevensbescherming
de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen
de Telecommunicatiewet
de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Als u klant bij ons wordt of de overeenkomst wijzigt dan vragen wij u om persoonsgegevens. Wij kunnen uw
persoonsgegevens gebruiken om:










uw aanvraag te verwerken
overeenkomsten met u aan te gaan en uit te voeren
wetenschappelijk-, statistisch en/of marktonderzoek te doen
te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft
fraude te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor kunnen we ook gegevens over u op internet gebruiken
te voldoen aan de wet
u te informeren over andere of vergelijkbare producten en diensten van Cascade Assuradeuren
te delen met onderdelen (entiteiten) binnen met verzekeraars
te delen met zakelijke partners als dat nodig is. Zoals bijvoorbeeld schadeherstelbedrijven of expertise
bureaus.
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Welke gegevens verwerken wij?
De persoonsgegevens die wij vragen zijn afhankelijk van het product of de dienst
het aangaan van een verzekering of financiële dienst hebben wij uw gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw
naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Ook vragen we gegevens
die nodig zijn om de verzekering met u te sluiten, het aangaan van een verzekering, het wijzigen van een
verzekering of financiële dienst hebben wij uw gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw naam, adres en
woonplaats, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Ook vragen we gegevens die nodig zijn om
de verzekering met u te sluiten, u te kunnen adviseren en gegevens die nodig zijn om het risico in te kunnen
schatten. Bijvoorbeeld het kenteken van uw auto voor een autoverzekering. De hoeveelheid aan
(persoons)gegevens kan dus per product of dienst verschillen.
Wij raadplegen de databank van de Stichting CIS
Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is
het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld
schademeldingen, maar ook als u belangrijke informatie niet hebt doorgegeven en wij de verzekering stoppen.
Hierdoor willen we risico’s beheersen en fraude voorkomen. Kijk voor meer informatie op www.stichtingcis.nl.
Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens omgaat.
Wij leggen contactmomenten vast
Veel contacten tussen u en Cascade kunnen telefonisch, via internet, e-mail, chat, apps of social media
(LinkedIn, Facebook, Twitter) verlopen. Ook wordt nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren.
De persoonsgegevens die wij krijgen van u of van de social media partij kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om
uw vragen te beantwoorden, persoonlijke aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te
verbeteren.
Wij nemen telefoongesprekken op
Als u ons belt of als wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers
te trainen en te coachen om zo de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Daarnaast nemen we
bijvoorbeeld bij telefonische transactie-opdrachten gesprekken op. Als het nodig is, kunnen we terugluisteren
wat wij met u hebben afgesproken. Het helpt ons ook om analyses uit te voeren zodat we onze
informatievoorziening beter kunnen inrichten. De opgenomen telefoongesprekken worden na uiterlijk 30
dagen gewist.
Wij verwerken openbare data en data van marktonderzoeksbureaus
Voor het aangaan van de overeenkomst en de kwaliteit van onze data gebruiken we ook openbare data. Denkt
u daarbij aan data van het Kadaster of de RDW. Daarnaast gebruiken wij data van marktonderzoeksbureaus.
Deze data gebruiken wij onder meer voor marktanalyses. En om u aanbiedingen en advertenties te sturen of te
laten zien die bij u passen.
Wij gebruiken cookies op onze websites
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of
mobiele telefoon worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. Functionele cookies die zorgen voor
een goede werking van onze website plaatsen we altijd. Voor andere cookies (zoals tracking cookies)
informeren we u eerst waar u deze uit kunt zetten. Surft u verder op onze website dan worden deze cookies
geplaatst. De data die wij verkrijgen via deze cookies gebruiken wij om u aanbiedingen en advertenties te
sturen of te laten zien die bij u passen. U leest er meer over in ons cookiebeleid.
Wilt u precies weten welke gegevens wij verwerken?
Cascade Assuradeuren heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Kijk op onze website www.cascade.nl Klik op ‘Privacy’, daar leest u welke persoonsgegevens
wij verwerken voor welke doeleinden.
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Wat zijn uw rechten?
Wilt u uw persoonsgegevens inzien of corrigeren?
U kunt bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd in te zien. Stuur
dan een verzoek naar onderstaand adres. U krijgt dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens.
Kloppen uw gegevens niet? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan.
Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten?
U kunt zich afmelden voor reclame per e-mail. Bij elke commerciële e-mail die u van ons krijgt zit onderaan een
link waarmee u aan kunt geven dat u die in de toekomst niet meer wilt ontvangen.
Veiligheid van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens. Verder hebben wij maatregelen genomen waarmee u onze website veilig kunt bezoeken en
gebruiken. Met die maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens. Ook onze IT-systemen hebben we
daarom goed beveiligd.
Bijzondere persoonsgegevens behandelen wij extra zorgvuldig
Bijvoorbeeld medische en strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken we met extra zorg.
Strafrechtelijke gegevens Vraagt u een verzekering of dienst aan waarvoor wij het door ons te verzekeren
risico moeten beoordelen? Dan kunnen wij vragen of u een strafrechtelijk verleden heeft. Strafrechtelijke
feiten van langer dan acht jaar geleden hoeft u niet te melden.
Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met uw
assurantie adviseur.
Wij kunnen het Privacy Statement aanpassen
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond bedrijfsactiviteiten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak
kunnen wij het Privacy Statement aanpassen. Kijk daarom af en toe of er iets veranderd is.
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12. Klachten
Bent u niet tevreden over uw verzekering? Of over onze dienstverlening? Bespreek uw klacht dan met uw
verzekeringsadviseur. Die zoekt met ons naar een passende oplossing.
Bent u niet tevreden met het resultaat? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Gebruik daarvoor het
klachtenformulier op www.cascade.nl of stuur een brief aan de directie van Cascade, Postbus 877, 9400
AW ASSEN.
Vindt u dat uw klacht niet goed is afgehandeld? Leg uw klacht dan voor aan het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dat moet u doen binnen 3 maanden nadat u een definitieve reactie van
ons hebt gekregen. Meer informatie vindt u op www.kifid.nl.
Wilt u geen gebruikmaken van deze mogelijkheden van klachtenbehandeling? Dan kunt u het geschil
voorleggen aan de bevoegde rechter.
Het Klachteninstituut werkt met een “consumentenbegrip”. Afhankelijk van de omvang van de (bedrijfs)
activiteiten kan het zijn dat de klacht niet ontvankelijk is.

13. Geschillen
Rechtsvorderingen die voortvloeien uit of samenhangen met onderhavige overeenkomst dienen te worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter.
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A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven
Deze Bijzondere voorwaarden vormen een geheel met de Algemene voorwaarden van het Zakenpakket en hebben
betrekking op rubriek A. Gebouwenverzekering voor bedrijven.

1. Aanvullende begripsomschrijvingen
1.1 Gebouw:
het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen,
centrale verwarmingsinstallaties, en de terreinafscheiding, mits niet bestaande uit planten of rietmatten.
Fundamenten, zonweringen en antennes zijn van de verzekering uitgesloten, tenzij uit het polisblad blijkt
dat deze wel zijn meeverzekerd.
1.2 Bewoond:
een gebouw wordt als bewoond beschouwd als in de regel iemand bij dag en nacht op geoorloofde wijze
in het gebouw aanwezig is.
1.3 Herbouwwaarde:
het bedrag benodigd voor herbouw van het gebouw op dezelfde plaats met dezelfde bestemming.
1.4 Verkoopwaarde:
de waarde van het gebouw bij verkoop in ontruimde en onverhuurde staat onder aftrek van de waarde
van de grond. Wordt het gebouw door een ander dan de verzekeringnemer gebruikt dan geldt als
verkoopwaarde de waarde van het gebouw bij verkoop in verhuurde staat onder aftrek van de waarde
van de grond.

2. Gedekte gebeurtenissen
Cascade vergoedt de directe materiele schade aan het gebouw veroorzaakt door de gebeurtenissen zoals
in de onderstaande module(s) omschreven mits en voor zover de module(s) genoemd zijn op het polisblad:
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Module A.
2.1 brand, naburige brand, en brandblussing;
2.2 ontploffing;
2.3 brand en ontploffing veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak;
2.4 blikseminslag, ongeacht of deze brand ten gevolge heeft.
2.4.1
onder blikseminslag wordt niet verstaan inductie/overspanning, tenzij andere sporen van blikseminslag in of aan
het op het polisblad omschreven gebouw of de inhoud daarvan, te constateren zijn.

2.5 inductie/overspanning, ongeacht hoe ontstaan.
De schadevergoeding bedraagt maximaal 25% van het verzekerd bedrag. Als het risico is beveiligd volgens
de NPR 8110 risicoklasse-indeling voor overspanningsbeveiliging of NEN-EN-IEC 62305 en de oplevering
van deze overspanningsbeveiliging is bevestigd door middel van een schriftelijke verklaring van de
installateur, dan geldt deze maximering niet.
Voor deze gebeurtenis geldt een eigen risico. Zie 7.7. Eigen Risico.
2.6 luchtvaartuigen;

Module B.
2.7 storm.
Voor deze gebeurtenis geldt een eigen risico. Zie 7.7. Eigen Risico.

Module C.
2.8 inbraak en diefstal van tot het gebouw behorende onderdelen;
2.9 vandalisme door wederrechtelijk het gebouw binnengedrongen personen (deze dekking geldt niet voor
leegstaande gebouwen);
2.10 water of stoom
2.10.1 water of stoom, onvoorzien gestroomd uit de waterleiding en centrale verwarmingsinstallaties en uit daarop
2.10.2

aangesloten leidingen, sanitaire en andere toestellen, als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van
springen door vorst, en water overgelopen uit de genoemde toestellen en installaties.
Als schade is ontstaan als omschreven in 2.10.1 zijn ook gedekt de kosten van opsporing van het defect en van het
daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw.
Uitsluitend in geval van springen door vorst zijn gedekt de kosten van herstel van de installaties, leidingen en
toestellen zelf;

2.11 regen, sneeuw, hagel of smeltwater (verder te noemen neerslag), via daken, balkons of vensters
binnengedrongen als gevolg van overlopen of lekkage van daken en dakgoten of de bovengrondse
afvoerpijpen daarvan.
Niet gedekt en dus uitgesloten is schade door neerslag via de begane grond of de openbare weg
binnengedrongen en schade door grondwater;
2.12 water uit aquaria door breuk of defect daarvan;
2.13 olie, onvoorzien gestroomd uit de centrale verwarmingsinstallaties of uit op de schoorsteen aangesloten
kachels en haarden met bijbehorende leidingen en tanks;
2.14 aanrijding, aanvaring, afgevallen of uitgevloeide lading;
2.15 relletjes;
2.16 rook en roet, plotseling uitgestoten door op een schoorsteen aangesloten haarden en kachels;
2.17 omvallen van kranen en heistellingen;
2.18 sneeuwdruk, en door binnengedrongen sneeuw.

13

Module D.
De onder de MODULE A, B en C vermelde gebeurtenissen aangevuld met:

2.19 elke andere gebeurtenis dan hierboven genoemd, die beschadiging veroorzaakt, die plotseling en
onverwacht ontstaat.

Module E.
2.20 neerslag en/of rioolwater via de begane grond of de openbare weg onvoorzien het gebouw
binnengedrongen.
Niet gedekt en dus uitgesloten is schade door grondwater.
2.21 opeenhoping van water op het dak.
2.22 hagel, mits niet binnengedrongen door openstaande deuren, ramen of luiken. Voor deze module geldt
een eigen risico. Zie 7.7. Eigen risico.

3. Dekking boven het verzekerde bedrag
In geval van een gedekte gebeurtenis vergoedt Cascade boven het verzekerde bedrag:

3.1 de bereddingskosten;
3.2 het salaris en de kosten van alle experts en de door hen geraadpleegde deskundigen. Het salaris en de
kosten van de door de verzekeringnemer benoemde expert en de door deze geraadpleegde deskundigen,
worden slechts vergoed voor zover dit salaris en deze kosten:



niet uitgaan boven het salaris en de kosten die de door Cascade benoemde expert en diens deskundigen in
rekening brengen;
betrekking heeft op het vaststellen van de hoogte van de schade.

3.3 tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag per onderdeel tegen de gebeurtenissen genoemd onder 2.;
3.3.1
de opruimingskosten;
3.3.2
de kosten van noodzakelijke verbeteringen en noodvoorzieningen aan het beschadigde gedeelte van het gebouw,
3.3.3

die de verzekeringnemer op last van de overheid moet aanbrengen;
kosten van herstel van tuinaanleg, beplanting en bestrating behorende bij het gebouw als gevolg van een gedekte
gebeurtenis, met uitzondering van weersinvloeden, diefstal en vandalisme.
Meeverzekerd is echter schade door het in de tuin neerkomen van voorwerpen, met uitzondering van neerslag,
die door storm van buiten de tuin zijn meegevoerd;

3.4 huurderving als het gebouw onbruikbaar is geworden voor de op het polisblad genoemde bestemming.
a.
b.
c.

De vergoeding geschiedt gedurende de gebruikelijke tijd die nodig is voor herstel of herbouw, maar gedurende
maximaal 52 weken;
Als het gebouw niet wordt herbouwd of hersteld wordt de uitkeringsduur tot 8 weken beperkt;
Als de verzekeringnemer het gebouw zelf in gebruik heeft, wordt de schade vergoed op basis van de huurwaarde.
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4. Aan- of verbouw
4.1 Gedurende de tijd, dat het gebouw nog in aanbouw is, uitwendig of ingrijpend inwendig verbouwd wordt
of leeg staat, geldt de dekking voor de gebeurtenissen als genoemd in 2. met uitzondering van 2.8 t/m
2.11, 2.13, 2.14, 2.17, 2.19 t/m 2.22;
4.2 Gedurende deze periode zijn de op het terrein of in de keten of loodsen bij het bouwwerk aanwezige
bouwmaterialen, die bestemd zijn om in of aan het gebouw te worden verwerkt, meeverzekerd.
4.3 Gedurende de aanbouw- en verbouwperiode zijn de op het terrein aanwezige keten en loodsen van de
verzekering uitgesloten.

5. Uitsluitingen
5.1 Deze verzekering geeft geen dekking voor schade door opzet, overstroming, atoomkernreacties, molest,
aardbeving en vulkanische uitbarsting, zoals omschreven onder 7. van de Algemene voorwaarden van het
Zakenpakket.
Ook zijn uitgesloten kosten voor het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het
oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken wordt
verstaan onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of
(grond)water en/of isolatie van een verontreiniging;
5.2 Van de dekking volgens 2.10 en 2.11 is uitgesloten:
5.2.1
schade als gevolg van vochtdoorlating van muren, andere constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw;
5.2.2
reparatiekosten van daken, dakgoten en regenafvoerpijpen;
5.2.3
schade als gevolg van het gebruik van loden leidingen.
5.3 Van de dekking volgens 2.18 is uitgesloten:
schade als gevolg van constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw.
5.4 Van de dekking volgens 2.19 is uitgesloten schade:
5.4.1
veroorzaakt door dieren die door de verzekeringnemer of zijn personeel worden gehouden of werden toegelaten,
5.4.2
5.4.3

en schade door ongedierte;
aan ruiten en glazen onderdelen;
door vernieling of beschadiging door of op last van een overheidsinstantie.

5.5 Van de dekking volgens module E is uitgesloten:
schade als gevolg van constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw.

Schade
6. Vaststelling van de schade
6.1 De schade zal in onderling overleg of door een door Cascade te benoemen expert worden vastgesteld,
tenzij wordt overeengekomen dat 2 experts, waarvan de verzekeringnemer en Cascade er ieder een
benoemen, de schade zullen vaststellen.
6.2 In het laatste geval benoemen beide experts samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden, een derde
expert, die bij gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide
taxaties bindend zal vaststellen na de beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben.
6.3 Als de schade niet in onderling overleg vastgesteld wordt, zal als uitsluitend bewijs van de grootte van de
schade gelden een taxatie opgemaakt door de expert(s). De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of
gezamenlijk, door deskundigen te laten bijstaan.
6.4 Door medewerking aan de vaststelling van de schade erkent Cascade nadrukkelijk niet de
aansprakelijkheid.
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7. Omvang van de schade
7.1 De taxatie van de expert(s) zal, onverminderd het hierna bepaalde, als schade aangeven het verschil
tussen de herbouwwaarde van het gebouw onmiddellijk voor de gebeurtenis en van het overgebleven
deel onmiddellijk nadien. Beide waarden moeten uit de taxatie blijken.
7.2 Bovendien zal de taxatie als schade moeten aangeven het verschil tussen de verkoopwaarde van het
gebouw onmiddellijk voor de gebeurtenis en van het overgebleven deel onmiddellijk nadien. Deze beide
waarden moeten ook uit de taxatie blijken.
7.3 Herbouw of niet-herbouw
7.3.1
Verzekeringnemer is verplicht Cascade binnen twaalf maanden na de schadedatum schriftelijk mee te delen of hij
al dan niet zal herbouwen of herstellen. Heeft verzekeringnemer zijn beslissing niet binnen de gestelde termijn
kenbaar gemaakt of is verzekeringnemer niet binnen 2 jaar na de schadedatum begonnen met de herbouw, dan
vindt de schadeafwikkeling plaats naar verkoopwaarde.
Bij herbouw of herstel op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming vindt de schadevergoeding plaats naar
7.3.2
herbouwwaarde.
7.3.3
In tegenstelling tot het onder het vorige lid bepaalde zal schadevergoeding steeds plaatsvinden naar
verkoopwaarde, als reeds voor de schade:
a. verzekeringnemer het voornemen had het gebouw af te breken;
b. het gebouw bestemd was voor afbraak of onteigening;
c. het gebouw door de overheid onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard;
d. het gebouw leeg stond of al langer dan 2 maanden buiten gebruik was en het bovendien ter verkoop stond
aangeboden;
e. het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt was.
Dit is niet van toepassing als verzekeringnemer een herbouwplicht heeft.
7.3.4
alle andere gevallen wordt het laagste van de naar herbouwwaarde en naar verkoopwaarde berekende
schadebedrag vergoed.

7.4 Schade-uitkering
Als de schadevergoeding plaatsvindt op basis van herbouwwaarde wordt eerst 40% van de naar herbouwwaarde
7.4.1

7.4.2

berekende schadevergoeding uitgekeerd, dan wel de volledige naar verkoopwaarde berekende schadevergoeding
als dit bedrag lager is. De uitkering van het meerdere zal plaatsvinden onder overlegging van de nota’s; de totale
uitkering zal nimmer meer bedragen dan de werkelijk aan herbouw bestede kosten.
In het geval schadevergoeding plaatsvindt op basis van verkoopwaarde wordt de aldus berekende
schadevergoeding in een termijn uitgekeerd. De schadevergoeding zal niet meer bedragen dan als van de
herbouwwaarde zou zijn uitgegaan.

7.5 Onderverzekering
7.5.1
Als bij schade blijkt dat het verzekerd bedrag lager is dan 90% van de waarde waarvan wordt uitgegaan bij de

7.5.2

vaststelling van de omvang van de schade, wordt schadevergoeding verleend in verhouding van het verzekerd
bedrag tot die waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis.
Dit is niet van toepassing op vergoeding van de expertisekosten.
Als echter uit het polisblad blijkt dat deze verzekering is geïndexeerd en bij schade de waarde van het gebouw
hoger blijkt te zijn dan het op de laatste premievervaldatum volgens het indexcijfer vastgestelde verzekerde
bedrag, zullen de experts op basis van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek ook een raming
geven van het indexcijfer voor de bouwkosten op het moment van de gebeurtenis.
Is het laatstbedoelde indexcijfer hoger dan het indexcijfer op de premievervaldatum onmiddellijk voorafgaande
aan de schadedatum, dan geldt voor de regeling van de schade als verzekerd bedrag het bedrag overeenkomende
met het indexcijfer op het moment van de schade, echter met als maximum 125% van het op de laatste
premievervaldag vastgestelde verzekerde bedrag.

7.6 Verbrugging
Als een of meer op deze polis verzekerde gebouwen onderverzekerd en andere oververzekerd zijn, dan
komen de overschotten - naar verhouding van de tekorten - ten goede aan de onderverzekerde
gebouwen.
7.7 Eigen risico
7.7.1
Per gebeurtenis geldt een eigen risico voor:




inductie/overspanning (zoals beschreven in 2.5) van 2 promille van het verzekerde bedrag met een minimum van
€ 250,- en een maximum van € 450,-.
storm (zoals beschreven in 2.7) van 2 promille van het verzekerde bedrag met een minimum van € 450,- en een
maximum van € 1.125,- per gebouw;
gebeurtenissen zoals verzekerd onder module E van € 2.500,-.
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7.7.2

Als verzekeringnemer voor hetzelfde risicoadres meerdere bedrijfsmatige brandverzekeringen binnen het
Cascade Garageverzekering heeft gesloten, geldt een eigen risico voor al deze verzekeringen samen. Als
afwijkende eigen risico’s zijn genoemd, dan geldt het hogere eigen risico.

8. Andere verzekeringen
8.1 Als de schade ook door een of meer andere verzekeringen is gedekt en blijkt dat het gezamenlijk bedrag
van alle verzekeringen de waarde van het verzekerde overtreft, worden het op de polis verzekerd bedrag
en de voor deze polis geldende uitkeringsmaxima verminderd naar evenredigheid van het gezamenlijk
bedrag van de verzekeringen en de waarde van het verzekerde. Vermindering of teruggave van premie
vindt niet plaats.
8.2 Cascade vergoedt geen schade voor zover een beschadigd object elders door een speciale verzekering is
gedekt of zou zijn gedekt als deze verzekering niet zou hebben bestaan.

9. lndexering
Als uit het polisblad blijkt dat de verzekering is geïndexeerd worden jaarlijks per premievervaldatum het verzekerde
bedrag en in evenredigheid daarmede de premie verhoogd of verlaagd volgens het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek vastgestelde indexcijfer, waaruit blijkt in welke mate de bouwkosten zich in het voorgaande jaar hebben
ontwikkeld.

10. Wijziging van het risico
10.1 De ligging, bouwaard en het gebruik van het gebouw ten tijde van het aangaan van de verzekering zijn
volledig bekend.
10.2 De verzekeringnemer is verplicht Cascade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 maanden, in kennis
te stellen van:
10.2.1 elke belangrijke verandering van het risico, waaronder in elk geval wordt verstaan:
a.
b.

verandering in de bouwaard of dakbedekking;
verandering in het gebruik of de bestemming;
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10.2.2
10.2.3
10.2.4

leegstand van het gebouw (of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan);
het buiten gebruik zijn van het gebouw (of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan), gedurende een
aaneengesloten periode van 2 maanden of die naar verwachting langer dan 2 maanden zal duren;
het kraken van het gebouw (of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan).

10.3 De in 10.2. genoemde termijn van 2 maanden geldt niet als verzekeringnemer van het optreden van een
wijziging niet op de hoogte was en redelijkerwijs ook niet kon zijn.
10.4 Vanaf de datum van risicowijziging als bovenbedoeld zal deze verzekering uitsluitend dekking verlenen
tegen de gevaren als omschreven onder 2.1 t/m 2.6 en 2.13.
10.5 Na melding van een risicowijziging als bovenbedoeld heeft Cascade het recht:
10.5.1 de premie en voorwaarden te herzien;
10.5.2 de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden;
10.5.3 de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, als de wijziging van het risico van dien aard is
dat gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Cascade kan worden gevergd.

10.6 Als melding van een risicowijziging als bovenbedoeld niet of niet tijdig geschiedt, vervalt het recht op
schadevergoeding 2 maanden na de datum van risicowijziging. Het vorenstaande geldt niet als de
verzekering na kennisgeving van de risicowijziging ongewijzigd zou zijn voortgezet. Als Cascade de
verzekering slechts tegen een hogere premie zou hebben voortgezet, vindt vergoeding van een eventuele
schade plaats in verhouding van de betaalde tot de te betalen premie.

11. Overgang van het verzekerd belang
11.1 Bij overgang van het verzekerd belang eindigt de dekking 1 maand na die overgang, tenzij met de nieuwe
belanghebbende overeenkomt de verzekering voort te zetten, of zoveel eerder als de nieuwe
belanghebbende elders een verzekering sluit.
11.2 Bij overgang van het verzekerd belang door overlijden blijft de verzekering van kracht. De erfgenamen van
verzekeringnemer en Cascade kunnen de overeenkomst binnen 9 maanden nadat zij met dit overlijden
bekend zijn geworden met inachtneming van een termijn van 1 maand opzeggen.
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B. Bijzondere voorwaarden Inventaris-/goederenverzekering
Deze Bijzondere voorwaarden vormen een geheel met de Algemene voorwaarden van het Zakenpakket en hebben
betrekking op rubriek B. Inventaris-/goederenverzekering.

1. Aanvullende begripsomschrijvingen
1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris:
de voor de bedrijfs- of beroepsuitoefening of andere op het polisblad omschreven activiteiten bestemde
roerende goederen.
Niet tot de bedrijfsuitrusting/inventaris worden gerekend:
geld, geldswaardige papieren, motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen, dieren en de onder
1.2 genoemde goederen.
1.2 Goederen:
de voor de bedrijfs- of beroepsuitoefening of andere op het polisblad omschreven activiteiten bestemde
gronden hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten, goederen in bewerking en verpakkingsmateriaal.
1.3 Geld en geldswaardig papier:
Onder geld en geldswaardig papier wordt verstaan: baar geld, bankbiljetten, rechtsgeldig getekende
cheques en betaalkaarten, geldige zegels, wissels, promessen, celen of ander dergelijk geldswaardig
papier, dat de verzekeringnemer in verband met de uitoefening van zijn bedrijf in eigendom toebehoord
of waarvoor hij aansprakelijk is.
Ook wordt hieronder verstaan spaarzegels uitgegeven door de winkelier zelf of door een organisatie
waarbij deze is aangesloten, boeken-, cd-, theater- en andere officiële cadeaubonnen, postzegels,
strippenkaarten ten behoeve van het openbaar vervoer, telefoonkaarten en (staats)loten.
1.4 Nieuwwaarde:
het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.
1.5 Dagwaarde:
de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage.
1.6 Marktwaarde:
de inkoopprijs op het moment van de gebeurtenis.

2. Gedekte gebeurtenissen
Cascade vergoedt de directe materiele schade aan de bedrijfsuitrusting/inventaris en goederen, aanwezig in het op het
polisblad omschreven gebouw en bijgebouwen daarvan, veroorzaakt door de gebeurtenissen zoals in de onderstaande
module(s) omschreven mits en voor zover de module(s) genoemd zijn op het polisblad:
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Module A.
2.1 brand, naburige brand en brandblussing;
2.2 ontploffing;
2.3 brand en ontploffing veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak;
2.4 blikseminslag, ongeacht of deze brand ten gevolge heeft;
2.4.1
onder blikseminslag wordt niet verstaan inductie/overspanning, tenzij andere sporen van blikseminslag in of aan
het op het polisblad omschreven gebouw of de inhoud daarvan, te constateren zijn;
2.5

inductie/overspanning, ongeacht hoe ontstaan, maar slechts voor schade aan de inventaris
(bedrijfsuitrusting).
Daarom is niet gedekt schade door inductie aan de goederenvoorraad.
De schadevergoeding bedraagt maximaal 25% van het verzekerd bedrag. Als het risico is beveiligd volgens
de NPR 8110 risicoklasse-indeling voor overspanningsbeveiliging of NEN-EN-IEC 62305 en de oplevering
van deze overspanningsbeveiliging is bevestigd door middel van een schriftelijke verklaring van de
installateur, dan geldt deze maximering niet.
Voor deze gebeurtenis geldt een eigen risico. Zie 8.6. Eigen risico.

2.6 luchtvaartuigen;

Module B.
2.7 diefstal en vandalisme nadat de dader het gebouw wederrechtelijk binnengedrongen is door middel van
braak;
2.8 gewelddadige beroving en afpersing;

Module C.
2.9 storm;
2.10 water en stoom, onvoorzien gestroomd uit de waterleiding en centrale verwarmingsinstallatie en uit de
daarop aangesloten leidingen, sanitaire en andere toestellen, met uitzondering van sprinklerinstallaties,
als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van springen door vorst, en het overlopen van water
uit de genoemde installaties en toestellen.
2.10.1 Als schade is ontstaan als omschreven in 2.10. zijn ook gedekt de kosten van opsporing van het defect en van het
2.10.2

daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw.
Behalve in geval van springen door vorst zijn niet gedekt en dus uitgesloten de kosten van:
herstel van de installaties, leidingen en toestellen zelf.

2.11 regen, sneeuw, hagel of smeltwater (verder te noemen neerslag) via daken, balkons of vensters
binnengedrongen als gevolg van overlopen of lekkage van daken en dakgoten of de bovengrondse
afvoerpijpen daarvan. Niet gedekt en dus uitgesloten is:
2.11.1 schade door neerslag via de begane grond of de openbare weg binnengedrongen en schade door grondwater;
2.11.2 schade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw;
2.12 water uit de automatische sprinklerinstallatie in het op het polisblad omschreven gebouw of een
belendend gebouw.
Deze dekking geldt niet als het uitstromen is veroorzaakt door:
2.12.1 herstelling of wijziging van het gebouw;
2.12.2 herstelling, verwijdering of uitbreiding van de sprinklerinstallatie;
2.12.3 bevriezing ten gevolge van nalatigheid van de verzekeringnemer;
2.12.4 uitvoering van een last van hogerhand;
2.12.5 gebreken in constructie of aanleg of van omstandigheden, die geacht kunnen worden aan de verzekeringnemer
bekend te zijn;

2.13 olie, onvoorzien gestroomd uit de centrale verwarmingsinstallatie of uit op de schoorsteen aangesloten
kachels en haarden met bijbehorende leidingen en tanks;
2.14 aanrijding en aanvaring van het gebouw waarin de verzekerde zaken zich bevinden;
2.15 relletjes;
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2.16 rook en roet plotseling uitgestoten door een op een schoorsteen van het gebouw aangesloten
verwarmingsinstallatie;
2.17 omvallen van kranen en heistellingen.
2.18 sneeuwdruk en door binnengedrongen sneeuw.

Module D.
2.19 neerslag en/of rioolwater via de begane grond of de openbare weg onvoorzien het gebouw
binnengedrongen.
Niet gedekt en dus uitgesloten is schade door grondwater;
2.20 opeenhoping van water op het dak;
2.21 hagel mits niet binnengedrongen door openstaande deuren, ramen of luiken.
Voor deze module geldt een eigen risico. Zie 8.6 Eigen risico.

3. Dekking binnen Nederland
Cascade vergoedt maximaal 10% van het verzekerd bedrag met een maximum van € 5.000,- de verzekerde
zaken, die tijdelijk (gedurende maximaal 3 maanden achtereen) elders aanwezig zijn binnen Nederland:

3.1 in een ander dan het op het polisblad omschreven gebouw tegen de gebeurtenissen als omschreven
onder 2;
3.2 buiten een gebouw tegen de gebeurtenissen als omschreven onder 2.1 t/m 2.6 en 2.8.

4. Dekking boven het verzekerd bedrag
In geval van een gedekte gebeurtenis vergoedt Cascade boven het verzekerd bedrag:

4.1 de bereddingskosten gemaakt ter voorkoming en vermindering van de schade;
4.2 het salaris en de kosten van alle experts en de door hen geraadpleegde deskundigen. Het salaris en de
kosten van de door de verzekeringnemer benoemde expert en de door deze geraadpleegde deskundigen
worden slechts vergoed voor zover dit salaris en deze kosten:



niet uitgaan boven het salaris en de kosten die de door Cascade benoemde expert en diens deskundigen in
rekening brengen;
betrekking hebben op het vaststellen van de hoogte van de schade.

4.3 tot maximaal 10 % van het verzekerd bedrag per onderdeel:
4.3.1
als de verzekeringnemer huurder is van het op het polisblad genoemde gebouw en uit dien hoofde voor zijn
rekening komt, mits niet door enige andere verzekering gedekt, de schade aan het gebouw door inbraak tot een
maximum van € 1.000,-;
4.3.2
kosten van vervoer en opslag, die de verzekeringnemer moet maken om de verzekerde zaken na het onbruikbaar
worden van het op het polisblad omschreven gebouw door een gedekte gebeurtenis elders op te slaan of in
bewaring te geven;
4.3.3
opruimingskosten;
4.3.4
kosten van herstel van tuinaanleg, beplanting en bestrating behorende bij het op het polisblad omschreven
gebouw als gevolg van een gedekte gebeurtenis, behalve weersinvloeden, diefstal en vandalisme, voor zover deze
kosten voor rekening van de verzekeringnemer komen.
De volgende bepaling is alleen van kracht, als naast module A, ook de modules B t/m C zijn verzekerd:
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4.3.5
4.3.6

schade aan geld en geldswaardige papieren aanwezig op het op het polisblad beschreven risicoadres tegen de
onder 2. genoemde gebeurtenissen tot een maximum van € 1.000,-;
schade door acceptatie van vals Nederlands geld als betaling voor geleverde goederen of verleende diensten uit
hoofde van het bedrijf of beroep van de verzekeringnemer tot een maximum van € 1.000,-.

5. Insluitingen
5.1 Onder de dekking van deze verzekering is begrepen schade aan interieurverbeteringen. Als
interieurverbetering volgens het polisblad niet afzonderlijk is verzekerd, is deze onder deze verzekering
begrepen voor zover het verzekerd bedrag de waarde van de bedrijfsuitrusting/inventaris overtreft. Onder
interieurverbetering wordt verstaan: de voor rekening van de huurder aangebrachte verbeteringen,
betimmeringen en nagelvaste installaties.
5.2 Lichtreclame-installaties, antennes, uithangborden, zonneschermen, automaten, vitrines met inhoud en
goederen in eilandetalages, voor zover aan of nabij het op het polisblad omschreven gebouw, zijn
meeverzekerd, behalve tegen diefstal en beschadiging hierbij, vandalisme en storm als genoemd onder 2.
Schade aan lichtreclame-installaties door brand of ontploffing is alleen gedekt als de brand of de
ontploffing buiten de lichtreclame-installatie is ontstaan.
5.3 Voor zover het verzekerd bedrag de waarde van de verzekerde zaken overtreft zijn meeverzekerd
dergelijke eigendommen van derden -behalve geld en geldswaardige papieren- onder berusting van de
verzekeringnemer en in het op het polisblad omschreven gebouw, mits niet door de betrokken derden zelf
verzekerd.
5.4 Kleding en persoonlijke eigendommen -behalve geld en geldswaardige papieren- van directie, firmanten
en personeel zijn meeverzekerd, voor zover deze niet of niet voldoende verzekerd zijn.

6. Uitsluitingen
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade door:
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6.1 opzet, molest, atoomkernreacties, overstroming, aardbeving en vulkanische uitbarsting zoals omschreven
onder 7. van de Algemene voorwaarden van het Cascade Garageverzekering. Ook zijn uitgesloten kosten
voor het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan
niet ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken wordt verstaan onderzoek, reiniging,
opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/ of (grond)water en/of isolatie van
een verontreiniging;
6.2 diefstal uit gemeenschappelijke gangen, trappenhuizen, zolders, kelders en andere voor derden
toegankelijke ruimten, tenzij de dader het gebouw wederrechtelijk is binnengedrongen door middel van
braak;
6.3 water aan bedrijfsuitrusting/inventaris en goederen in kelders en souterrains die kon ontstaan doordat
deze niet geplaatst waren op vlonders of rekken op ten minste 15 cm boven de vloer.
6.4 Van de dekking volgens 2.18 is uitgesloten:
schade als gevolg van constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw.
6.5 Van de dekking volgens module D is uitgesloten:
schade als gevolg van constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw.

7. Vaststelling van de schade
7.1 De schade zal in onderling overleg of door een door Cascade te benoemen expert worden vastgesteld,
tenzij wordt overeengekomen dat 2 experts, waarvan de verzekeringnemer en Cascade er ieder een
benoemen, de schade zullen vaststellen.
7.2 In het laatste geval benoemen beide experts samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde
expert, die bij gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide
taxaties bindend zal vaststellen na de beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben.
7.3 Als de schade niet in onderling overleg vastgesteld wordt, zal als uitsluitend bewijs van de grootte van de
schade gelden een taxatie opgemaakt door de expert(s).
De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te laten bijstaan.
7.4 Door medewerking aan de vaststelling van de schade erkent Cascade nadrukkelijk niet de
aansprakelijkheid.

8. Omvang van de schade
8.1 De taxatie van de expert(s) zal, onverminderd het hierna bepaalde, als schade aangeven het verschil
tussen de nieuwwaarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis en van het
overgebleven deel onmiddellijk nadien. Beide waarden moeten uit de taxatie blijken.
8.2 Bovendien zal bedoelde taxatie moeten aangeven het verschil tussen de dagwaarde van de verzekerde
zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis en van het overgebleven deel onmiddellijk nadien.
Deze beide waarden moeten eveneens uit de taxatie blijken.
8.3 Voortzetting of geen voortzetting
8.3.1
Verzekeringnemer is verplicht Cascade binnen twaalf maanden na de schadedatum schriftelijk mee te delen of hij

8.3.2
8.3.3

al dan niet tot heraanschaffing of herstel en tot voortzetting van het bedrijf over zal gaan. Heeft
verzekeringnemer zijn beslissing niet binnen de gestelde termijn kenbaar gemaakt of heeft de verzekeringnemer
niet binnen 2 jaar na de schadedatum de zaken aangeschaft en het bedrijf voortgezet, dan vindt
schadevergoeding plaats naar dagwaarde.
Bij heraanschaffing en voortzetting van het bedrijf vindt de schadevergoeding plaats naar nieuwwaarde.
Als niet tot heraanschaffing of voortzetting van het bedrijf wordt overgegaan vindt schadevergoeding plaats naar
dagwaarde.

8.4 Met inachtneming van het bovenstaande gelden verder de volgende bepalingen:
8.4.1
De schadevergoeding zal steeds naar dagwaarde plaatsvinden:
a.
b.
c.
d.
e.

als verzekerde voor de schade het voornemen had het bedrijf te beëindigen;
voor zaken waarvan de dagwaarde onmiddellijk voor de gebeurtenis minder bedroeg dan 40% van de
nieuwwaarde;
voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;
voor lichtreclame-installaties, antennes, uithangborden, zonweringen, automaten en rolluiken;
voor motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en vaartuigen voor zover onder de verzekering begrepen.
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8.4.2
8.4.3
8.4.4

De schadevergoeding voor kunstvoorwerpen, antiquiteiten en verzamelingen zal worden vastgesteld op basis van
de waarde die daaraan door deskundigen wordt toegekend.
Schadevergoeding voor goederen wordt vastgesteld op basis van marktwaarde.
Als beschadigde zaken naar het oordeel van Cascade hersteld kunnen worden, zullen de herstelkosten worden
vergoed en de eventueel door de gebeurtenis veroorzaakte en door de reparatie niet volledig opgeheven
waardevermindering, mits tot herstel of voortzetting van het bedrijf wordt overgegaan.
Als niet tot herstel of voortzetting wordt overgegaan vindt schadevergoeding plaats naar dagwaarde, tenzij de
begrote herstelkosten lager zijn dan de op deze basis vastgestelde schadevergoeding; in dat geval worden de
herstelkosten vergoed.

8.5 Schade-uitkering
8.5.1
Als schadevergoeding plaatsvindt op basis van nieuwwaarde wordt eerst 40% van de naar nieuwwaarde

8.5.2

berekende schadevergoeding uitgekeerd, dan wel de volledige naar dagwaarde berekende schadevergoeding als
dit bedrag lager is.
De uitkering van het meerdere zal plaatsvinden onder overlegging van de nota’s; de totale uitkering zal nooit
meer bedragen dan de werkelijk aan heraanschaffing of herstel bestede kosten.
In het geval schadevergoeding plaatsvindt op basis van dagwaarde wordt de aldus berekende schadevergoeding
in een termijn uitgekeerd. De schadevergoeding zal niet meer bedragen dan als van de nieuwwaarde zou zijn
uitgegaan.

8.6 Eigen risico
8.6.1
Per gebeurtenis geldt een eigen risico voor:



8.6.2

inductie/overspanning (zoals beschreven in 2.5) van 2 promille van het verzekerd bedrag met een minimum
van € 250,- en een maximum van € 450,-.
gebeurtenissen zoals verzekerd onder module D van € 2.500,-.
Als verzekeringnemer voor hetzelfde risicoadres meerdere bedrijfsmatige brandverzekeringen binnen het
Cascade Garageverzekering heeft gesloten, geldt het eigen risico voor al deze verzekeringen samen. Als
afwijkende eigen risico’s zijn genoemd, dan geldt het hogere eigen risico.

9. Onderverzekering
Als bij schade blijkt, dat het verzekerd bedrag lager is dan 90% van de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk
voor de gebeurtenis, wordt schadevergoeding verleend in verhouding van het verzekerd bedrag tot de volle waarde.
Dit is niet van toepassing op vergoeding van de expertisekosten.

10. Aanvullende dekking
Onder deze verzekering is begrepen een aanvullende dekking voor het percentage als op het polisblad
vermeld. Cascade vergoedt in geval van schade aan de verzekerde zaken het hierboven vermelde percentage van het
schadebedrag dat wordt uitgekeerd voor de directe materiele schade aan de verzekerde zaken, als gevolg van een
gedekte gebeurtenis. De aanvullende dekking geldt niet, als in geval van schade blijkt dat de verzekeringnemer ook uit
hoofde van (een) andere aanvullende verzekering(en) aanspraak op uitkering kan maken. Dit is niet van toepassing als
Cascade zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met het bestaan of het aangaan van deze andere aanvullende
verzekering(en).

11. Andere verzekeringen
11.1 Als de schade ook door een of meer andere verzekeringen is gedekt en blijkt dat het gezamenlijk bedrag
van alle verzekeringen de waarde van het verzekerde overtreft, worden het op de polis verzekerd bedrag
en de voor deze polis geldende uitkeringsmaxima verminderd naar evenredigheid van het gezamenlijk
bedrag van de verzekeringen en de waarde van het verzekerde. Vermindering of teruggave van premie
vindt niet plaats.
11.2 Cascade vergoedt geen schade voor zover een beschadigde zaak elders door een speciale verzekering is
gedekt of zou zijn gedekt als deze verzekering niet zou hebben bestaan.

12. Wijziging van het risico
12.1 De ligging, bouwaard en het gebruik van het gebouw op het moment van het aangaan van de verzekering
zijn volledig bekend.
12.2 De verzekeringnemer is verplicht Cascade zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van elke belangrijke
verandering van het risico waaronder in ieder geval wordt verstaan:
a.
b.

verandering in de bouwaard van het gebouw;
verandering in het gebruik of de bestemming.
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In deze gevallen heeft Cascade het recht:
de premie en voorwaarden te herzien;
de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden;
de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, als de wijziging van het risico van dien aard is
dat gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Cascade kan worden gevergd.

12.2.1
12.2.2
12.2.3

12.3 ls kennisgeving door de verzekeringnemer niet binnen 30 dagen geschiedt, wordt de dekking geschorst
met ingang van het moment van risicowijziging.
12.4 De schadevergoedingsplicht van Cascade wordt niet beperkt door wijziging van bouwaard en gebruik van
de belendingen.

13. Verhuizing
13.1 De verzekeringnemer is verplicht Cascade zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van verhuizing van de
verzekerde zaken.
13.2 Na melding van een risicowijziging als bovenbedoeld heeft Cascade het recht:
13.2.1 de premie en voorwaarden te herzien;
13.2.2 de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden;
13.2.3 de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, als de wijziging van het risico van dien aard is
dat gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Cascade kan worden gevergd.

13.3 Als kennisgeving door de verzekeringnemer niet binnen 30 dagen geschiedt, wordt de dekking geschorst
met ingang van de 30e dag na de verhuizing.
13.4 Tijdens de duur van de verhuizing is de verzekering zowel op het oorspronkelijke als op het nieuwe adres
van kracht.

14. Overgang van het verzekerd belang
14.1 Bij overgang van het verzekerd belang eindigt de dekking 1 maand na die overgang, tenzij Cascade met de
nieuwe belanghebbende overeenkomt de verzekering voort te zetten, of zoveel eerder als de nieuwe
belanghebbende elders een verzekering sluit.
14.2 Bij overgang van het verzekerd belang door overlijden blijft de verzekering van kracht. De erfgenamen van
verzekeringnemer en Cascade kunnen de overeenkomst binnen 9 maanden nadat zij met dit overlijden
bekend zijn geworden met inachtneming van een termijn van 1 maand opzeggen.
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C. Bijzondere voorwaarden Kantoorelektronicaverzekering
Deze Bijzondere voorwaarden vormen een geheel met de Algemene voorwaarden van het Zakenpakket en hebben
betrekking op rubriek C. Kantoorelektronicaverzekering.

1. Aanvullende begripsomschrijvingen
1.1 Computerapparatuur:
Informatieverwerkende installatie -inclusief de daarin geïntegreerde of te integreren, niet door
stroomstoring of stroomuitval wisbare programmatuur- met de daarbij behorende randapparatuur.
1.2 Gebruikersprogrammatuur:
Uit voorraad leverbare programmatuur en op aanvraag voor een specifieke toepassing door derden
ontwikkelde programmatuur, inclusief de dragers waarop deze programmatuur is vastgelegd.
1.3 Informatiedragers:
De media waarop informatie kan worden vastgelegd.
1.4 Informatie:
Elk feit, bericht of gegeven dat door computerapparatuur kan worden gelezen, verwerkt of uitgevoerd,
met uitzondering van de gebruikersprogrammatuur.
1.5 Aanpassingskosten:
De kosten die gemaakt moeten worden om na een gedekte schade aan de verzekerde
computerapparatuur en/of informatiedragers de onverenigbaarheid met de onbeschadigde
programmatuur en bestanden op te heffen of om programmatuur opnieuw in de (vervangende)
apparatuur in te voeren.
1.6 Kantoorapparatuur:
Kantoorapparatuur die elektronisch wordt aangestuurd zoals kopieerapparaten, faxen, tekstverwerkers,
telefooninstallaties e.d., echter uitgezonderd audiovisuele apparatuur en computerapparatuur.
1.7 Reconstructiekosten:
Kosten gemaakt om informatie die zich onmiddellijk voordat zij verloren ging op de informatiedragers
bevond, nogmaals te verkrijgen, samen te stellen en over te brengen op de informatiedragers.
1.8 Nieuwwaarde:
Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort, kwaliteit en specificaties.
1.9 Dagwaarde:
Als dagwaarde geldt de waarde van een naar soort, kwaliteit, specificaties en staat van ouderdom met de
verzekerde zaak vergelijkbare zaak.
1.10 Transport:
Vervoer, in deugdelijke of originele verpakking, van verzekerde computerapparatuur,
gebruikersprogrammatuur en informatiedragers, per motorrijtuig, motorvaartuig, vliegtuig of
railvoertuigen voor openbaar vervoer, inclusief het laad- en losrisico.
1.11 Bewoonde gebouwen:
Naast feitelijk bewoonde gebouwen worden mede als bewoonde gebouwen aangemerkt onbewoonde
gebouwen die beveiligd zijn volgens de VRKI-risicoklasse indeling of richtlijnen van Cascade. Niet als
bewoonde gebouwen worden aangemerkt gebouwen/bedrijfsruimten waarin alleen de 2e verdieping of
een hogere verdieping is bewoond, of waarvan de bijbehorende bovenwoning alleen langs een opgang
buitenom kan worden bereikt.

2. Omschrijving van de dekking
Deze verzekering dekt de op het polisblad omschreven verzekerde zaken - mits voor rekening en risico van de
verzekeringnemer - binnen het verzekeringsgebied tegen materiele schade veroorzaakt door:
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2.1 elk van buitenkomend onheil.
Schade als gevolg van brand, ontploffing en kortsluiting veroorzaakt door eigen gebrek is ook gedekt;
2.2 diefstal mits de diefstal werd voorafgegaan door braak met zichtbare braaksporen aan het gebouw en/of
het gedeelte van het gebouw waarin de verzekeringnemer zijn bedrijf uitoefent.

3. Vergoeding van kosten boven het verzekerde bedrag
Onverminderd het in 5.6.2 (schadevergoeding tijdens transport en verblijf elders) bepaalde, vergoedt Cascade in
geval van een gedekte gebeurtenis boven het verzekerde bedrag:

3.1 de bereddingskosten gemaakt ter voorkoming en vermindering van schade tot 100% van het op het
polisblad vermelde verzekerde bedrag;
3.2 het salaris en de kosten van alle experts en de door hen geraadpleegde deskundigen. Het salaris en de
kosten van de door de verzekeringnemer benoemde expert en de door deze geraadpleegde deskundigen
worden slechts vergoed voor zover:



dit salaris en deze kosten niet uitgaan boven het salaris en de kosten die de door Cascade benoemde expert en
diens deskundigen in rekening brengen;
betrekking hebben op het vaststellen van de hoogte van de schade;

3.3 de opruimingskosten tot maximaal 10% van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag;
3.4 aanpassingskosten tot maximaal 10% van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag tot een
maximum van € 25.000,-;
3.5 de reconstructiekosten die de verzekeringnemer voor de voortzetting van zijn bedrijf moet maken als
rechtstreeks gevolg van een verzekerde en gedekte schade aan verzekerde computerapparatuur,
gebruikersprogrammatuur en informatiedragers.
Recht op schadevergoeding bestaat ook als de schade aan de computerapparatuur,
gebruikersprogrammatuur en informatiedragers niet wordt vergoed vanwege het ontbreken van dekking
als gevolg van mogelijk verhaal op een leverings- of onderhoudscontract.
De dekking voor reconstructiekosten is uitsluitend van kracht als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

minimaal 2 keer per week dient een back-up te worden gemaakt.
In geval van schade dient dit te worden aangetoond;

de back-ups dienen te worden opgeborgen in een data-safe of in een gebouw van steen gebouwd met harde
dekking, anders dan het gebouw waarin de verzekerde computerapparatuur is opgesteld;

in geval van schade overleg met Cascade te plegen voordat reconstructiekosten worden gemaakt.
De schadevergoeding voor reconstructiekosten bedraagt maximaal 10% van het op het polisblad vermelde verzekerde
bedrag.
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4. Verzekeringsgebied
4.1 De verzekering dekt de verzekerde zaken wanneer zij zich bevinden in het (de) op het polisblad vermelde
gebouw(en) en daar in bedrijf zijn, bedrijfsklaar zijn opgesteld, of gereinigd, geïnspecteerd of verplaatst
worden, dan wel in verband daarmede gedemonteerd of gemonteerd worden.
4.2 In Nederland zijn de verzekerde zaken ook verzekerd tijdens verblijf bij en het vervoer naar/van de
reparateur voor onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden.
4.3 In Nederland zijn de verzekerde informatiedragers en gebruikersprogrammatuur ook verzekerd wanneer
zij zich na een gedekte schade buiten het (de) op het polisblad vermelde gebouw(en) bevinden voor de
instandhouding van een generatiesysteem of voortzetting van de werkzaamheden.

5. Dekking tijdens transport en verblijf elders
5.1 De verzekerde computerapparatuur, gebruikersprogrammatuur en informatiedragers - hierna t/m 5.6.2 te
noemen de verzekerde zaken - zijn ook verzekerd tijdens transport binnen de grenzen van de Benelux en
Duitsland en tijdens het verblijf in bewoonde gebouwen in de genoemde landen, met uitzondering van
het (de) gebouw(en) op het vaste risico-adres vermeld op het polisblad, als volgt:
Gedekt is materiele schade veroorzaakt door elk van buiten komend onheil. Schade als gevolg van brand,
ontploffing en kortsluiting veroorzaakt door eigen gebrek is ook gedekt.
5.2 Verlies en beschadiging door diefstal, vermissing of zoekraken tijdens transport is uitsluitend gedekt:
5.2.1
uit gestalde motorrijtuigen, na braak met zichtbare braaksporen aan het gebouw of gedeelte van het gebouw
5.2.2

waarin het motorrijtuig is gestald. Er bestaat uitsluitend dekking als het gebouw of gedeelte van het gebouw
waarin het motorrijtuig is gestald deugdelijk is afgesloten;
als het motorrijtuig waarin de verzekerde zaken zich bevinden een ongeval is overkomen of in brand is geraakt
mits redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het evenement naar zijn aard en omvang het verlies en
beschadiging van de verzekerde zaken heeft veroorzaakt

5.3 Verlies door diefstal is tijdens verblijf in bewoonde gebouwen gedekt mits de diefstal werd voorafgegaan
door braak met zichtbare braaksporen aan het gebouw en/of het gedeelte van het gebouw waarin de
verzekerde zaken zich bevinden.
5.4 De dekking voor het verblijfsrisico geldt binnen Nederland voor een termijn van maximaal 3 maanden
achtereen. Buiten Nederland geldt de dekking voor het verblijfsrisico voor een termijn van maximaal 30
dagen.
5.5 Het risico van transport vangt aan op het moment waarop de verzekerde zaken een verblijfsadres verlaten
tot het moment dat de verzekerde zaken zijn aangekomen op de plaats van bestemming zijnde het
voorgenomen verblijfsadres (inclusief het laad- en losrisico).
Het risico van transport blijft gedekt in geval van onderbreking van het transport, verandering van koers,
wijziging reis, verlenging van het transport, alles door omstandigheden buiten de macht van de
verzekeringnemer.
5.6 Schadevergoeding tijdens transport of verblijf elders
Met inachtneming van het in 9. bepaalde vergoedt Cascade in geval van een gedekte schade:
5.6.1
maximaal het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag voor de verzekerde zaken, echter nooit meer dan €
5.6.2




5.000,- per gebeurtenis;
boven de in 5.6.1 omschreven schadevergoeding ook de bereddingskosten, opruimingskosten, aanpassingskosten
en reconstructiekosten op basis van de omschrijvingen voor deze kosten in 3. (Vergoeding van kosten boven het
verzekerde bedrag).
Per kostensoort gelden echter de volgende maxima van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag:
de bereddingskosten tot maximaal 100% met een maximum van: € 5.000,-;
de opruimingskosten, aanpassingskosten en reconstructiekosten per kostensoort tot maximaal 10% met een
maximum van: € 5.000,-.

6. Uitsluitingen
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade:
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6.1 door opzet, molest, atoomkernreacties, overstroming, aardbeving en vulkanische uitbarsting zoals
omschreven onder 7. van de Algemene voorwaarden van het Cascade Garageverzekering. Ook zijn
uitgesloten kosten voor het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het
oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken wordt
verstaan onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of
(grond)water en/of isolatie van een verontreiniging;
6.2 door diefstal uit gemeenschappelijke gangen, trappenhuizen, zolders, kelders en andere voor derden
toegankelijke ruimten, tenzij de dader het gebouw wederrechtelijk is binnengedrongen door middel van
braak;
6.3 door water aan de verzekerde zaken in kelders en souterrains die kon ontstaan doordat deze niet
geplaatst waren op vlonders of rekken op ten minste 15 cm. boven de vloer;
6.4 die ontstaat als niet de normale voorzichtigheid is betracht tegen verlies of beschadiging van een
verzekerde zaak en ter beperking van gevolgschade, zoals het vervaardigen en bewaren van kopieën van
informatie;
6.5 als gevolg van experimenten, abnormale beproevingen en opzettelijke overbelasting, als zij op last of met
medeweten van de verzekeringnemer, directie of verantwoordelijke bedrijfsleiding geschieden;
6.6 ontstaan gedurende de tijd dat de verzekerde zaken in beslag zijn genomen door of worden gebruikt
krachtens besluit van burgerlijke of militaire overheid;
6.7 aan programmatuur die niet gepaard gaat met materiele beschadiging van de drager waarop die
programmatuur is vastgelegd;
6.8 die verhaalbaar is onder een onderhoudscontract of andere overeenkomst.
Bovendien geeft deze verzekering geen dekking voor schade die bestaat uit:
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6.9 slijtage, corrosie, oxidatie of enig ander geleidelijk bederf als natuurlijk gevolg van de gewone werking en
normaal gebruik;
6.10 esthetische beschadigingen zoals krassen, schrammen en deuken;
6.11 kosten van een voorlopige of noodreparatie;
6.12 extra kosten verbonden aan de bespoediging van het herstel of de vervanging;
6.13 kosten voor het reconstrueren van informatie of gegevens op informatiedragers, met inachtneming van
het in 3.5 bepaalde.

7. Vaststelling van de schade
7.1 De schade zal in onderling overleg of door een door Cascade te benoemen expert worden vastgesteld,
tenzij wordt overeengekomen dat 2 experts, waarvan de verzekeringnemer en Cascade er ieder een
benoemen, de schade zullen vaststellen.
7.2 In het laatste geval benoemen beide experts samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde
expert, die bij gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide
taxaties bindend zal vaststellen na de beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben.
7.3 Als de schade niet in onderling overleg vastgesteld wordt, zal als uitsluitend bewijs van de grootte van de
schade gelden een taxatie opgemaakt door de expert(s).
De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te laten bijstaan.
7.4 Door medewerking aan de vaststelling van de schade erkent Cascade nadrukkelijk niet de
aansprakelijkheid.

8. Schadevergoeding
8.1 Reparatie
Bij een gedekte schade aan verzekerde zaken vergoedt Cascade uitsluitend de reparatiekosten.
8.2 Nieuwwaarde/dagwaarde
Als reparatie niet mogelijk is of de reparatiekosten meer bedragen dan het verschil tussen de dagwaarde
van een verzekerde zaak voor en de waarde direct na de schade vergoedt Cascade:
8.2.1
nieuwwaarde, onder aftrek van de restantwaarde, als de dagwaarde direct voor het ontstaan van de schade 40%
8.2.2

of meer bedraagt van de nieuwwaarde;
de dagwaarde, onder aftrek van de restantwaarde, als de dagwaarde direct voor het ontstaan van de schade
minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde. Voor verzekerde zaken niet ouder dan 3 jaar (te rekenen vanaf
datum aankoop in nieuwe staat) bedraagt de dagwaarde nimmer minder dan 40% van de nieuwwaarde.

8.3 Bij diefstal of vermissing heeft de verzekeringnemer recht op schadevergoeding na 30 dagen na de
melding van de gebeurtenis bij Cascade en nadat de verzekeringnemer zijn eigendomsrechten aan heeft
overgedragen.
Cascade is verplicht haar eigendomsrechten op de ontvreemde of vermiste zaken nadat deze zijn terug
verkregen op verzoek van de verzekeringnemer aan hem over te dragen.
De verzekeringnemer is dan verplicht de schadevergoeding terug te betalen eventueel onder aftrek van
herstelkosten voor beschadiging die tijdens de gebeurtenis aan de verzekerde zaken is ontstaan.

9. Eigen risico
Als verzekeringnemer voor hetzelfde risicoadres meerdere bedrijfsmatige brandverzekeringen binnen het
Cascade Garageverzekering heeft gesloten, geldt een eigen risico voor al deze verzekeringen samen. Als
afwijkende eigen risico’s zijn genoemd, dan geldt het hogere eigen risico.

10. Onderverzekering
Als het verzekerde bedrag volgens het polisblad, eventueel vermeerderd met een
overdekkingspercentage/bedrag als bedoeld onder 16.1, lager is dan de nieuwwaarde van de verzekerde
zaken op het moment direct voor het ontstaan van de schade, dan worden schade en kosten naar
evenredigheid vergoed. Dit is niet van toepassing op vergoeding van de expertisekosten.
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11. Dekking na schade
Mits beschadigde of verloren gegane zaken zullen worden hersteld of vervangen, zal de verzekering –
ongeacht de uitbetaalde bedragen aan schade en kosten - zonder bijbetaling van premie van kracht blijven
voor het volle verzekerde bedrag van het verzekeringsjaar waarin de schaden zijn gevallen.

12. Andere verzekeringen
12.1 Als de schade ook door een of meer andere verzekeringen is gedekt en blijkt dat het gezamenlijk bedrag
van alle verzekeringen de waarde van het verzekerde overtreft, worden het op de polis verzekerd bedrag
en de voor deze polis geldende uitkeringsmaxima verminderd naar evenredigheid van het gezamenlijk
bedrag van de verzekeringen en de waarde van het verzekerde. Vermindering of teruggave van premie
vindt niet plaats.
12.2 Cascade vergoedt geen schade voor zover een beschadigde zaak elders door een speciale verzekering is
gedekt of zou zijn gedekt als deze verzekering niet zou hebben bestaan.

13. Wijziging van het risico
13.1 De verzekeringnemer is verplicht Cascade zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van elke belangrijke
verandering van het risico waaronder in ieder geval wordt verstaan:
a. aanwezigheid van motorische kracht boven 5kW.;
b. verandering in de bouwaard van het gebouw;
c. verandering in het gebruik of de bestemming;
d. wijziging in de aard van het bedrijf;
e. wijziging van een bewoond in een onbewoond risico-adres.
In deze gevallen heeft Cascade het recht:
13.1.1 de premie en voorwaarden te herzien;
13.1.2 de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden;
13.1.3 de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, als de wijziging van het risico van dien aard is
dat gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Cascade kan worden gevergd.

13.2 Als kennisgeving door de verzekeringnemer niet binnen 30 dagen geschiedt, wordt de dekking geschorst
met ingang van het moment van risicowijziging.
13.3 De schadevergoedingsplicht van Cascade wordt niet beperkt door wijziging van bouwaard en gebruik van
de belendingen.

14. Verhuizing
14.1 De verzekeringnemer is verplicht Cascade zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van verhuizing van
computerapparatuur, gebruikersprogrammatuur, informatiedragers en kantoorapparatuur.
14.2 Na melding van een risicowijziging als bovenbedoeld heeft Cascade het recht:
14.2.1 de premie en voorwaarden te herzien;
14.2.2 de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden;
14.2.3 de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, als de wijziging van het risico van dien aard is
dat gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Cascade kan worden gevergd.

14.3 Als kennisgeving door de verzekeringnemer niet binnen 30 dagen geschiedt, wordt de dekking geschorst
met ingang van de 30e dag na de verhuizing.
14.4 Tijdens de duur van de verhuizing is de verzekering zowel op het oorspronkelijke als op het nieuwe adres
van kracht.

15. Overgang van het verzekerd belang
Bij overgang van het verzekerd belang eindigt de dekking behalve in het geval van overgang van het
verzekerd belang door overlijden van de verzekeringnemer. In dat geval kunnen de erfgenamen van
verzekeringnemer en Cascade de overeenkomst binnen 9 maanden nadat zij met dit overlijden bekend zijn
geworden met inachtneming van een termijn van 1 maand opzeggen.
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16. Overdekking/medeverzekering/aanvullingen/vervangingen
Onverminderd het in 5.6.2 bepaalde vergoedt Cascade per gebeurtenis voor beschadigde of verloren gegane
zaken tot een maximum van het voor die zaken op het polisblad vermelde verzekerde bedrag met inachtneming van
de volgende bepalingen:

16.1 zaken die door de verzekeringnemer in de loop van een verzekeringsjaar worden aangeschaft ter
aanvulling of vervanging van de verzekerde zaken en waarvan op dat moment geen opgave aan Cascade
wordt gedaan, zijn meeverzekerd tot maximaal 25% boven het verzekerde bedrag met een maximum van
€ 25.000,-;
16.2 de verzekeringnemer is verplicht aan Cascade uiterlijk 2 maanden na de premievervaldatum de in de loop
van het voorafgaande verzekeringsjaar aangeschafte zaken ter verzekering aan te bieden door middel van
opgave van het nieuwe verzekerde bedrag.
In geval van verzekering van gespecificeerde zaken is verzekerde verplicht een specificatie te verstrekken
van de zaken die per premievervaldatum verzekerd moeten zijn, behalve als de specificatie als vermeld op
het polisblad ongewijzigd is.
Als de opgave van het nieuwe verzekerde bedrag of de nieuwe specificatie niet voor of op genoemd
tijdstip is ontvangen, vervalt nadien de overdekkingsregeling als omschreven in 16.1 en bestaat er - in
geval van verzekering van gespecificeerde zaken - nadien geen dekking meer voor de nieuw aangeschafte
zaken.
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D. Bijzondere voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering
Deze Bijzondere voorwaarden vormen een geheel met de Algemene voorwaarden van het Zakenpakket en hebben
betrekking op rubriek D. Bedrijfsschadeverzekering.

1. Aanvullende begripsomschrijvingen
1.1 Bedrijfsschade:
vermindering van de bruto winst als gevolg van een door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte
teruggang in productie of omzet van het op het polisblad omschreven bedrijf.
Niet als bedrijfsschade worden beschouwd:
1.1.1
boeten of schadevergoedingen;
1.1.2
afschrijvingen op dubieuze debiteuren en op door de gebeurtenis verloren gegane voorwerpen.
1.2 Bruto winst:
de opbrengst van de productie of de omzet, verminderd met de variabele kosten.
1.3 Variabele kosten:
de kosten die evenredig omhoog of omlaag gaan met verhoging of verlaging van productie of omzet zoals
de inkoopprijzen van goederen, grond- en hulpstoffen, B.T.W. en emballage- en vrachtkosten.
1.4 Extra kosten:
kosten die na een gedekte gebeurtenis in overleg met en na toestemming van Cascade worden gemaakt
om de bedrijfsvoering zo veel mogelijk voortgang te doen vinden.

2. Gedekte gebeurtenissen
Cascade vergoedt de bedrijfsschade als gevolg van verlies of beschadiging van het op het polisblad
omschreven gebouw of de inhoud daarvan, veroorzaakt door de gebeurtenissen zoals in de onderstaande
module(s) omschreven als en voor zover de module(s) genoemd zijn op het polisblad:
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Module A.
2.1 brand, naburige brand en brandblussing;
2.2 ontploffing;
2.3 brand en ontploffing veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak;
2.4 blikseminslag, ongeacht of deze brand ten gevolge heeft.
2.4.1
Onder blikseminslag wordt niet verstaan inductie/overspanning, tenzij andere sporen van blikseminslag in of aan
het op het polisblad omschreven gebouw of de inhoud daarvan, te constateren zijn.

2.5 Inductie/overspanning, ongeacht hoe ontstaan.
De schadevergoeding bedraagt maximaal 25% van het verzekerd bedrag.
Als het risico is beveiligd volgens de NPR 8110 risicoklasse-indeling voor overspanningsbeveiliging of NENEN-IEC 62305 en de oplevering van deze overspanningsbeveiliging is bevestigd door middel van een
schriftelijke verklaring van de installateur, dan geldt deze maximering niet.
Voor deze gebeurtenis geldt een eigen risico. Zie 7.7. Eigen risico.
Uitgesloten is schade als gevolg van verlies of beschadiging van motorrijtuigen, aanhangwagens,
vaartuigen, dieren, grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten en zaken in bewerking.
2.6 luchtvaartuigen;

Module B.
2.7 storm;
2.8 diefstal en vandalisme nadat de dader het gebouw wederrechtelijk binnengedrongen is door middel van
braak,
2.9 gewelddadige beroving en afpersing;
2.10 water, in overeenstemming met onderstaande bepalingen:
2.10.1 water en stoom, onvoorzien gestroomd uit de waterleiding en centrale verwarmingsinstallatie en uit daarop
2.10.2
2.10.3

2.10.4
2.10.5
2.10.6
2.10.6.1
2.10.6.2
2.10.6.3
2.10.6.4
2.10.6.5

aangesloten leidingen, sanitaire- en andere toestellen, als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van
springen door vorst;
het overlopen van water uit de genoemde installaties en toestellen;
regen, sneeuw, hagel of smeltwater (verder te noemen ‘neerslag’) via daken, balkons of vensters
binnengedrongen als gevolg van overlopen of lekkage van daken en dakgoten of de bovengrondse afvoerpijpen
daarvan.
Schade door neerslag via de begane grond of de openbare weg binnengedrongen, en schade door riool- of
grondwater is hieronder niet begrepen;
niet gedekt is schade ontstaan door overstromend water van de openbare riolering of door grondwater, via de
afvoerbuizen, sanitaire- en andere toestellen het gebouw binnengedrongen.
Ook is niet gedekt schade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw.
water uit aquaria door breuk of defect daarvan;
water uit de automatische sprinklerinstallatie in het op het polisblad omschreven gebouw of een belendend
gebouw.
Deze dekking geldt niet als het uitstromen is veroorzaakt door:
herstelling of wijziging van het gebouw;
herstelling, verwijdering of uitbreiding van de sprinklerinstallatie;
bevriezing ten gevolge van nalatigheid van de verzekeringnemer;
uitvoering van een last van hogerhand;
gebreken in constructie of aanleg of van omstandigheden, die geacht kunnen worden aan de verzekeringnemer
bekend te zijn;

2.11 olie, onvoorzien gestroomd uit de centrale verwarmingsinstallatie of uit op de schoorsteen aangesloten
kachels en haarden met bijbehorende leidingen en tanks;
2.12 aanrijding en aanvaring van het gebouw;
2.13 relletjes;
2.14 glasscherven, als gevolg van het breken van ruiten en van legplaten in etalages;
2.15 rook en roet, plotseling uitgestoten door een op een schoorsteen van het gebouw aangesloten
verwarmingsinstallatie;
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2.16 omvallen van kranen en heistellingen.
2.17 Ook is onder de dekking begrepen de bedrijfsschade rechtstreeks voortvloeiende uit:
straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te water in verband met schade aan een naburig gebouw
door een gebeurtenis als omschreven onder 2.1 t/m 2.16 gedurende de periode dat het gebouw van de
verzekeringnemer hierdoor niet toegankelijk is;
2.18 het wegvallen van de watervoorziening of elektrische stroomlevering direct en uitsluitend veroorzaakt
door beschadiging van:
2.18.1 het waterleidingbedrijf, pompstations of tussenstations;
2.18.2 de stroom leverende centrale, onderstations, schakelstations of transformatorhuizen, door een onder 2.1 t/m
2.16 genoemde gebeurtenis, mits dit wegvallen van de watervoorziening of stroomlevering en de rechtstreeks
daaruit voortvloeiende stilstand of stoornis van het bedrijf van de verzekeringnemer langer dan 6 uur duurt.
Bedrijfsschade die de verzekeringnemer lijdt door het wegvallen van de watervoorziening of elektrische
stroomlevering als gevolg van schade aan buizen, leidingen, hoogspanningsmasten met alle aan- en toebehoren,
kabels e.d., zich bevindende tussen een of meer van de hiervoor onder 2.18.1 en 2.18.2 genoemde bedrijven en
het op het polisblad omschreven bedrijf is echter van vergoeding uitgesloten;

2.19 schade door een onder 2.1 t/m 2.16 genoemde gebeurtenis aan het gebouw of de inhoud van een naburig
bedrijf of winkelcentrum dat geldt als publiekstrekker, mits dit tijdelijk moet worden gesloten als gevolg
van die gebeurtenis.
2.20 sneeuwdruk en door binnengedrongen sneeuw.

Module C.
2.21 neerslag en/of rioolwater via de begane grond of de openbare weg onvoorzien het gebouw
binnengedrongen.
Niet gedekt en dus uitgesloten is schade door grondwater;
2.22 opeenhoping van water op het dak;
2.23 hagel, mits niet binnengedrongen door openstaande deuren, ramen of luiken.
Voor deze module geldt een eigen risico. Zie 7.7 Eigen risico.

3. Dekking boven het verzekerde bedrag
In geval van een gedekte gebeurtenis vergoedt Cascade boven het verzekerde bedrag het salaris en de
kosten van alle experts en de door hen geraadpleegde deskundigen. Het salaris en de kosten van de door
de verzekeringnemer benoemde expert en de door deze geraadpleegde deskundigen worden slechts
vergoed voor zover dit salaris en deze kosten:
 niet uitgaan boven het salaris en de kosten die de door Cascade benoemde expert en diens
deskundigen in rekening brengen;
 betrekking hebben op het vaststellen van de hoogte van de schade.
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4. Duur en wijze van uitkering
4.1 De uitkeringstermijn begint op de dag van de gebeurtenis.
Uitkering wordt verleend over de tijd, dat brutowinst een teruggang ten gevolge van de gebeurtenis
aanwijst ten opzichte van de normale bruto winst, dit onafhankelijk van de afloopdatum van de polis,
maar nooit langer dan de op het polisblad genoemde uitkeringstermijn.
Op verzoek van de verzekeringnemer kunnen voorschotten worden verleend.
4.2 Wanneer het bedrijf wordt opgeheven of wanneer binnen 8 weken na de gebeurtenis nog geen pogingen
in het werk zijn gesteld om het bedrijf weer op de capaciteit van voor de gebeurtenis te brengen, wordt
de maximum uitkeringstermijn teruggebracht tot 10 weken.

5. Uitsluitingen
5.1 Deze verzekering geeft geen dekking voor schade door opzet, molest, atoomkernreacties, aardbeving,
vulkanische uitbarsting en overstroming zoals omschreven onder 7. van de Algemene voorwaarden van
het Cascade Garageverzekering. Ook zijn uitgesloten kosten voor het ongedaan maken van een
verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang).
Onder ongedaan maken wordt verstaan onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging
en vervanging van grond en/of (grond) water en/of isolatie van een verontreiniging;
5.2 Van de dekking volgens 2.20 en module C is uitgesloten:
schade als gevolg van constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw.

6. Vaststelling van de schade
6.1 De schade zal in onderling overleg of door een door Cascade te benoemen expert worden vastgesteld,
tenzij wordt overeengekomen dat 2 experts, waarvan de verzekeringnemer en Cascade er ieder een
benoemen, de schade zullen vaststellen.
6.2 In het laatste geval benoemen beide experts samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde
expert, die bij gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide
taxaties bindend zal vaststellen na de beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben.
6.3 Als de schade niet in onderling overleg vastgesteld wordt, zal als uitsluitend bewijs van de grootte van de
schade gelden een taxatie opgemaakt door de expert(s). De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of
gezamenlijk, door deskundigen te laten bijstaan.
6.4 Door medewerking aan de vaststelling van de schade erkent Cascade nadrukkelijk niet de
aansprakelijkheid.

7. Omvang van de schade
7.1 In geval van bedrijfsschade zal in overleg met de verzekeringnemer worden vastgesteld of de
schaderegeling zal plaatsvinden op basis van vermindering van de omzet of van de productie.
7.2 Aan het einde van een gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand maar uiterlijk aan het einde van de op het
polisblad genoemde uitkeringstermijn zal worden vastgesteld hoeveel de omzet of de productie is
achtergebleven bij die in de overeenkomstige periode van het aan de gebeurtenis voorafgegane jaar.
7.3 De bedrijfsschade zal als volgt worden vastgesteld:
7.3.1
berekend wordt het percentage dat de bruto winst in het aan de gebeurtenis voorafgegane boekjaar uitmaakte
7.3.2

van de omzet of de productie;
het onder 7.3.1 bedoelde percentage wordt omgeslagen over de vermindering in omzet of de productie.
Het aldus berekende bedrag wordt verminderd met bespaarde vaste lasten en vermeerderd met gemaakte extra
kosten.

7.4 Bij de vaststelling van de bedrijfsschade zal ook rekening worden gehouden met:
7.4.1
alle buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden, die de omzet of de productie gedurende de
7.4.2

vergelijkingsperiode mogelijk hebben beïnvloed;
wijziging van de omzet of de productie, die zich ook voorgedaan zou hebben als de bedrijfsstilstand of stoornis
niet zou hebben plaatsgevonden.
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7.5 Als de verzekeringnemer, zonder dat hij hiertoe wettelijk of contractueel is verplicht, lonen en salarissen
aan werknemers wenst door te betalen, zullen ook deze lonen en salarissen worden vergoed, tenzij de
betrokken werknemers tijdelijk of blijvend in dienst van derden zijn getreden.
7.6 Extra kosten worden vergoed tot maximaal het bedrag waarmee de bedrijfsschade hierdoor is beperkt.
7.7 Eigen risico
7.7.1
Per gebeurtenis geldt een eigen risico voor:



7.7.2

inductie/overspanning (zoals beschreven in 2.5) van 2 promille van het verzekerd bedrag met een minimum van
€ 250,- en een maximum van € 450,-.
gebeurtenissen zoals verzekerd onder module C van € 2.500,-.
Als verzekeringnemer voor hetzelfde risicoadres meerdere bedrijfsmatige brandverzekeringen binnen het
Cascade Garageverzekering heeft gesloten, geldt het eigen risico voor al deze verzekeringen samen. Als
afwijkende eigen risico’s gelden, dan geldt het hogere eigen risico.

8. Onderverzekering
Als bij schade blijkt, dat het verzekerde bedrag lager is dan de bruto winst wordt schadevergoeding
verleend in verhouding van het verzekerde bedrag tot de bruto winst.
Dit is niet van toepassing op vergoeding van de expertisekosten.

9. Overdekking
De maximale aansprakelijkheid van Cascade in geval van schade bedraagt 130% van het verzekerde
bedrag.

10. Andere verzekeringen
Als de schade ook door een of meer andere verzekeringen is gedekt en blijkt dat het gezamenlijk bedrag
van alle verzekeringen de bruto winst overtreft, wordt het op deze polis verzekerde bedrag verminderd
naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van de verzekeringen en de bruto winst, zonder dat
vermindering of teruggave van premie plaatsvindt.

11. Wijziging van het risico
11.1 De ligging, bouwaard en het gebruik van het gebouw ten tijde van het aangaan van de verzekering zijn
volledig bekend.
11.2 De verzekeringnemer is verplicht Cascade zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van elke belangrijke
verandering van het risico waaronder in ieder geval wordt verstaan:
a. verandering in de bouwaard van het gebouw;
b. verandering in het gebruik of de bestemming;
c. verplaatsing of verhuizing van het bedrijf van de verzekeringnemer.
In deze gevallen heeft Cascade het recht:
11.2.1 de premie en voorwaarden te herzien;
11.2.2 de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden;
11.2.3 de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, als de wijziging van het risico van dien aard is
dat gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Cascade kan worden gevergd.

11.3 Als kennisgeving door de verzekeringnemer niet binnen 30 dagen geschiedt, wordt de dekking geschorst
met ingang van het moment van risicowijziging.
11.4 De schadevergoedingsplicht van Cascade wordt niet beperkt door wijziging van bouwaard en gebruik van
de belendingen.

12. Overgang van het verzekerd belang
12.1 Bij overgang van het verzekerd belang eindigt de dekking 1 maand na die overgang, tenzij Cascade met de
nieuwe belanghebbende overeenkomt de verzekering voort te zetten, of zoveel eerder als de nieuwe
belanghebbende elders een verzekering sluit.
12.2 Bij overgang van het verzekerd belang door overlijden blijft de verzekering van kracht. De erfgenamen van
verzekeringnemer en Cascade kunnen de overeenkomst binnen 9 maanden nadat zij met dit overlijden
bekend zijn geworden met inachtneming van een termijn van 1 maand opzeggen.
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E. Bijzondere voorwaarden Reconstructiekostenverzekering
Deze Bijzondere voorwaarden vormen een geheel met de Algemene voorwaarden van het Zakenpakket en hebben
betrekking op rubriek E. Reconstructiekostenverzekering.

1. Aanvullende begripsomschrijvingen
1.1 Reconstructiekosten:
onder reconstructiekosten worden verstaan de kosten die de verzekeringnemer in geval van een gedekte
gebeurtenis moet maken om de met zijn beroeps- of bedrijfsactiviteiten verband houdende administratie,
informatie, verdere gegevens en documentatie weer te brengen in de staat waarin deze zich voor de
gebeurtenis bevonden.

2. Gedekte gebeurtenissen
Cascade vergoedt reconstructiekosten als gevolg van verlies of beschadiging van het op het polisblad
omschreven gebouw of de inhoud daarvan, veroorzaakt door de gebeurtenissen zoals in de onderstaande
module(s) omschreven als en voor zover de module(s) genoemd zijn op het polisblad:
veroorzaakt door:
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Module A.
2.1 brand, naburige brand en brandblussing;
2.2 ontploffing;
2.3 brand en ontploffing veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak;
2.4 blikseminslag, ongeacht of deze brand ten gevolge heeft.
2.4.1
Onder blikseminslag wordt niet verstaan inductie/overspanning, tenzij andere sporen van blikseminslag in of aan
het op het polisblad omschreven gebouw of de inhoud daarvan, te constateren zijn.

2.5 Inductie/overspanning, ongeacht hoe ontstaan.
De schadevergoeding bedraagt maximaal 25% van het verzekerd bedrag.
Als het risico is beveiligd volgens de NPR 8110 risicoklasse-indeling voor overspanningsbeveiliging of NENEN-IEC 62305 en de oplevering van deze overspanningsbeveiliging is bevestigd door middel van een
schriftelijke verklaring van de installateur, dan geldt deze maximering niet.
Voor deze gebeurtenis geldt een eigen risico. Zie 7.3. Eigen risico.
Uitgesloten is echter schade als gevolg van verlies of beschadiging van motorrijtuigen, aanhangwagens,
vaartuigen, dieren, grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten en zaken in bewerking.
2.6 luchtvaartuigen;

Module B.
2.7 storm;
2.8 diefstal en vandalisme nadat de dader het gebouw wederrechtelijk binnengedrongen is door middel van
braak,
2.9 gewelddadige beroving en afpersing;
2.10 water, in overeenstemming met onderstaande bepalingen:
2.10.1 water en stoom, onvoorzien gestroomd uit de waterleiding en centrale verwarmingsinstallatie en uit daarop
2.10.2
2.10.3

2.10.4
2.10.5
2.10.6
2.10.6.1
2.10.6.2
2.10.6.3
2.10.6.4
2.10.6.5

aangesloten leidingen, sanitaire- en andere toestellen, als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van
springen door vorst;
het overlopen van water uit de genoemde installaties en toestellen;
regen, sneeuw, hagel of smeltwater (verder te noemen ‘neerslag’) via daken, balkons of vensters
binnengedrongen als gevolg van overlopen of lekkage van daken en dakgoten of de bovengrondse afvoerpijpen
daarvan.
Schade door neerslag via de begane grond of de openbare weg binnengedrongen, en schade door riool- of
grondwater is hieronder niet begrepen;
niet gedekt is schade ontstaan door overstromend water van de openbare riolering of door grondwater, via de
afvoerbuizen, sanitaire- en andere toestellen het gebouw binnengedrongen.
Ook is niet gedekt schade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw.
water uit aquaria door breuk of defect daarvan;
water uit de automatische sprinklerinstallatie in het op het polisblad omschreven gebouw of een belendend
gebouw.
Deze dekking geldt niet als het uitstromen is veroorzaakt door:
herstelling of wijziging van het gebouw;
herstelling, verwijdering of uitbreiding van de sprinklerinstallatie;
bevriezing ten gevolge van nalatigheid van de verzekeringnemer;
uitvoering van een last van hogerhand;
gebreken in constructie of aanleg of van omstandigheden, die geacht kunnen worden aan de verzekeringnemer
bekend te zijn;

2.11 olie, onvoorzien gestroomd uit de centrale verwarmingsinstallatie of uit op de schoorsteen aangesloten
kachels en haarden met bijbehorende leidingen en tanks;
2.12 aanrijding en aanvaring van het gebouw;
2.13 relletjes;
2.14 glasscherven, als gevolg van het breken van ruiten en van legplaten in etalages;
2.15 rook en roet, plotseling uitgestoten door een op een schoorsteen van het gebouw aangesloten
verwarmingsinstallatie;
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2.16 omvallen van kranen en heistellingen.
2.17 Ook is onder de dekking begrepen de bedrijfsschade rechtstreeks voortvloeiende uit:
straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te water in verband met schade aan een naburig gebouw
door een gebeurtenis als omschreven onder 2.1 t/m 2.16 gedurende de periode dat het gebouw van de
verzekeringnemer hierdoor niet toegankelijk is;
2.18 het wegvallen van de watervoorziening of elektrische stroomlevering direct en uitsluitend veroorzaakt
door beschadiging van:
2.18.1 het waterleidingbedrijf, pompstations of tussenstations;
2.18.2 de stroom leverende centrale, onderstations, schakelstations of transformatorhuizen, door een onder 2.1 t/m
2.16 genoemde gebeurtenis, mits dit wegvallen van de watervoorziening of stroomlevering en de rechtstreeks
daaruit voortvloeiende stilstand of stoornis van het bedrijf van de verzekeringnemer langer dan 6 uur duurt.
Bedrijfsschade die de verzekeringnemer lijdt door het wegvallen van de watervoorziening of elektrische
stroomlevering als gevolg van schade aan buizen, leidingen, hoogspanningsmasten met alle aan- en toebehoren,
kabels e.d., zich bevindende tussen een of meer van de hiervoor onder 2.18.1 en 2.18.2 genoemde bedrijven en
het op het polisblad omschreven bedrijf is echter van vergoeding uitgesloten;

2.19 schade door een onder 2.1 t/m 2.16 genoemde gebeurtenis aan het gebouw of de inhoud van een naburig
bedrijf of winkelcentrum dat geldt als publiekstrekker, mits dit tijdelijk moet worden gesloten als gevolg
van die gebeurtenis.
2.20 sneeuwdruk en door binnengedrongen sneeuw.

Module C.
2.21 neerslag en/of rioolwater via de begane grond of de openbare weg onvoorzien het gebouw
binnengedrongen.
Niet gedekt en dus uitgesloten is schade door grondwater;
2.22 opeenhoping van water op het dak;
2.23 hagel, mits niet binnengedrongen door openstaande deuren, ramen of luiken.
Voor deze module geldt een eigen risico. Zie 7.3. Eigen risico.

3. Dekking binnen Nederland en dekking boven het verzekerde bedrag
3.1 In geval van een gedekte gebeurtenis vergoedt Cascade boven het verzekerde bedrag het salaris en de
kosten van alle experts en de door hen geraadpleegde deskundigen. Het salaris en de kosten van de door
de verzekeringnemer benoemde expert en de door deze geraadpleegde deskundigen worden slechts
vergoed voor zover:



dit salaris en deze kosten niet uitgaan boven het salaris en de kosten die de door Cascade benoemde expert en
diens deskundigen in rekening brengen;
betrekking hebben op het vaststellen van de hoogte van de schade.

3.2 Cascade zal zo nodig boven het verzekerde bedrag eveneens vergoeden de reconstructiekosten van
administratieve of technische bescheiden, onverschillig waar deze bescheiden zich binnen Nederland
bevinden. Deze vergoeding vindt alleen plaats als de schade is veroorzaakt door een gebeurtenis als in de
voorwaarden omschreven onder 2.1 t/m 2.6 en wel tot maximaal 10% van het voor reconstructiekosten
verzekerde bedrag met een maximum van € 5.000,-.

4. Beperking van de duur van de uitkering
Wanneer het bedrijf wordt opgeheven of wanneer binnen 8 weken na de gebeurtenis nog geen pogingen
in het werk zijn gesteld om het bedrijf weer op de capaciteit van voor de gebeurtenis te brengen, wordt de
maximum uitkeringstermijn teruggebracht tot 10 weken.
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5. Uitsluitingen
5.1 Deze verzekering geeft geen dekking voor reconstructiekosten die verband houden met schade door
molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming zoals omschreven onder
7. van de Algemene voorwaarden van het Cascade Garageverzekering.
Ook zijn uitgesloten kosten voor het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het
oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken wordt
verstaan onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of
(grond)water en/of isolatie van een verontreiniging.
5.2 Als bij de administratie van het bedrijf van verzekeringnemer (ook) gebruik wordt gemaakt van een
computer, is verzekeringnemer verplicht minimaal eenmaal per week een zogenaamde back-up te maken
van de gegevensbestanden en deze elders buiten het bedrijf van verzekeringnemer te bewaren. Wordt
van deze verplichting niet voldaan, dan zal in geval van schade geen uitkering plaatsvinden uit hoofde van
de reconstructiekostenverzekering.
5.3 Programmatuur is van de reconstructiekostenverzekering uitgesloten.
5.4 Cascade vergoedt geen schade die de verzekeringnemer of een verzekerde met opzet, al dan niet bewuste
roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld heeft veroorzaakt. Met opzet, al dan niet bewuste
roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van de verzekeringnemer of een verzekerde wordt
voor de toepassing van deze uitsluiting gelijkgesteld de opzet, de al dan niet bewuste roekeloosheid of de
al dan niet bewuste merkelijke schuld van degene die in opdracht of met goedvinden van de
verzekeringnemer of een verzekerde de algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf of een deel van
het bedrijf van de verzekeringnemer of van die verzekerde en die in die hoedanigheid schade veroorzaakt.
5.5 Van de dekking volgens 2.20 en module C is uitgesloten:
schade als gevolg van constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw.

6. Vaststelling van de vergoeding
6.1 De vergoeding zal in onderling overleg of door een door Cascade te benoemen expert worden vastgesteld,
tenzij wordt overeengekomen dat 2 experts, waarvan de verzekeringnemer en Cascade er ieder een
benoemen, de vergoeding zullen vaststellen.
6.2 In het laatste geval benoemen beide experts samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde
expert, die bij gebrek aan overeenstemming de omvang van de vergoeding binnen de grenzen van de
beide taxaties bindend zal vaststellen na de beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben.
6.3 Als de vergoeding niet in onderling overleg vastgesteld wordt, zal als uitsluitend bewijs van de omvang van
de vergoeding gelden een taxatie opgemaakt door de expert(s).
De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te laten bijstaan.
6.4 Door medewerking aan de vaststelling van de vergoeding erkent Cascade nadrukkelijk niet de
aansprakelijkheid.

7. Omvang van de vergoeding
7.1 Vergoeding van de reconstructiekosten zal ten volle plaatsvinden tot het hiervoor verzekerde bedrag
binnen de uitkeringstermijn van maximaal 52 weken.
7.2 Verzekeringnemer heeft de vrijheid bij de reconstructie wijzigingen in zijn administratie aan te brengen.
7.3 Eigen risico
7.3.1
Per gebeurtenis geldt een eigen risico voor:



inductie/overspanning (zoals beschreven in 2.5) van 2 promille van het verzekerd bedrag met een minimum van
€ 250,- en een maximum van € 450,-.
gebeurtenissen zoals verzekerd onder module C van € 2.500,-.
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7.3.2

Als verzekeringnemer voor hetzelfde risicoadres meerdere bedrijfsmatige brandverzekeringen binnen het
Cascade Garageverzekering heeft gesloten, geldt het eigen risico voor al deze verzekeringen samen. Als
afwijkende eigen risico’s zijn genoemd, dan geldt het hogere eigen risico.

8. Andere verzekeringen
Als de reconstructiekosten ook door een of meer andere verzekeringen zijn gedekt en blijkt dat het
gezamenlijk bedrag van alle verzekeringen de reconstructiekosten overtreft, wordt het op deze polis
verzekerde bedrag verminderd naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van de verzekeringen en de
reconstructiekosten, zonder dat vermindering of teruggave van premie plaatsvindt.

9. Wijziging van het risico
9.1 De ligging, bouwaard en het gebruik van het gebouw ten tijde van het aangaan van de verzekering zijn
volledig bekend.
9.2 De verzekeringnemer is verplicht Cascade zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van elke belangrijke
verandering van het risico waaronder in ieder geval wordt verstaan:
d. verandering in de bouwaard van het gebouw;
e. verandering in het gebruik of de bestemming;
f. verplaatsing of verhuizing van het bedrijf van de verzekeringnemer.
In deze gevallen heeft Cascade het recht:
9.2.1
de premie en voorwaarden te herzien;
9.2.2
de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden;
9.2.3
de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, als de wijziging van het risico van dien aard is
dat gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Cascade kan worden gevergd.

9.3 Als kennisgeving door de verzekeringnemer niet binnen 30 dagen geschiedt, wordt de dekking geschorst
met ingang van het moment van risicowijziging.
9.4 De schadevergoedingsplicht van Cascade wordt niet beperkt door wijziging van bouwaard en gebruik van
de belendingen.

10. Overgang van het verzekerd belang
10.1 Bij overgang van het verzekerd belang eindigt de dekking 1 maand na die overgang, tenzij Cascade met de
nieuwe belanghebbende overeenkomt de verzekering voort te zetten, of zoveel eerder als de nieuwe
belanghebbende elders een verzekering sluit.
10.2 Bij overgang van het verzekerd belang door overlijden blijft de verzekering van kracht. De erfgenamen van
verzekeringnemer en Cascade kunnen de overeenkomst binnen 9 maanden nadat zij met dit overlijden
bekend zijn geworden met inachtneming van een termijn van 1 maand opzeggen.
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F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering
Deze Bijzondere voorwaarden vormen een geheel met de Algemene voorwaarden van het Zakenpakket en hebben
betrekking op rubriek F. Extra Kostenverzekering.

1. Aanvullende begripsomschrijvingen
1.1 Extra kosten:
de kosten welke in redelijkheid gemaakt moeten worden om, binnen de grenzen van de polisbeschrijving
en de voorwaarden, het bedrijf na een aan het omschreven gebouw of inhoud daarvan overkomen
gedekte gebeurtenis voort te zetten.

2. Gedekte gebeurtenissen
Cascade vergoedt de bedrijfsschade als gevolg van verlies of beschadiging van het op het polisblad
omschreven gebouw of de inhoud daarvan, veroorzaakt door de gebeurtenissen zoals in de onderstaande
module(s) omschreven als en voor zover de module(s) genoemd zijn op het polisblad :
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Module A.
2.1 brand, naburige brand en brandblussing;
2.2 ontploffing;
2.3 brand en ontploffing veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak;
2.4 blikseminslag, ongeacht of deze brand ten gevolge heeft.
2.4.1
Onder blikseminslag wordt niet verstaan inductie/overspanning, tenzij andere sporen van blikseminslag in of aan
het op het polisblad omschreven gebouw of de inhoud daarvan, te constateren zijn.

2.5 Inductie/overspanning, ongeacht hoe ontstaan.
De schadevergoeding bedraagt maximaal 25% van het verzekerd bedrag.
Als het risico is beveiligd volgens de NPR 8110 risicoklasse-indeling voor overspanningsbeveiliging of NENEN-IEC 62305 en de oplevering van deze overspanningsbeveiliging is bevestigd door middel van een
schriftelijke verklaring van de installateur, dan geldt deze maximering niet.
Voor deze gebeurtenis geldt een eigen risico. Zie 7.3. Eigen risico.
Uitgesloten is echter schade als gevolg van verlies of beschadiging van motorrijtuigen, aanhangwagens,
vaartuigen, dieren, grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten en zaken in bewerking.
2.6 luchtvaartuigen;

Module B.
2.7 storm;
2.8 diefstal en vandalisme nadat de dader het gebouw wederrechtelijk binnengedrongen is door middel van
braak,
2.9 gewelddadige beroving en afpersing;
2.10 water, in overeenstemming met onderstaande bepalingen:
2.10.1 water en stoom, onvoorzien gestroomd uit de waterleiding en centrale verwarmingsinstallatie en uit daarop
2.10.2
2.10.3

2.10.4
2.10.5
2.10.6
2.10.6.1
2.10.6.2
2.10.6.3
2.10.6.4
2.10.6.5

aangesloten leidingen, sanitaire- en andere toestellen, als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van
springen door vorst;
het overlopen van water uit de genoemde installaties en toestellen;
regen, sneeuw, hagel of smeltwater (verder te noemen ‘neerslag’) via daken, balkons of vensters
binnengedrongen als gevolg van overlopen of lekkage van daken en dakgoten of de bovengrondse afvoerpijpen
daarvan.
Schade door neerslag via de begane grond of de openbare weg binnengedrongen, en schade door riool- of
grondwater is hieronder niet begrepen;
niet gedekt is schade ontstaan door overstromend water van de openbare riolering of door grondwater, via de
afvoerbuizen, sanitaire- en andere toestellen het gebouw binnengedrongen.
Ook is niet gedekt schade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw.
water uit aquaria door breuk of defect daarvan;
water uit de automatische sprinklerinstallatie in het op het polisblad omschreven gebouw of een belendend
gebouw.
Deze dekking geldt niet als het uitstromen is veroorzaakt door:
herstelling of wijziging van het gebouw;
herstelling, verwijdering of uitbreiding van de sprinklerinstallatie;
bevriezing ten gevolge van nalatigheid van de verzekeringnemer;
uitvoering van een last van hogerhand;
gebreken in constructie of aanleg of van omstandigheden, die geacht kunnen worden aan de verzekeringnemer
bekend te zijn;

2.11 olie, onvoorzien gestroomd uit de centrale verwarmingsinstallatie of uit op de schoorsteen aangesloten
kachels en haarden met bijbehorende leidingen en tanks;
2.12 aanrijding en aanvaring van het gebouw;
2.13 relletjes;
2.14 glasscherven, als gevolg van het breken van ruiten en van legplaten in etalages;
2.15 rook en roet, plotseling uitgestoten door een op een schoorsteen van het gebouw aangesloten
verwarmingsinstallatie;
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2.16 omvallen van kranen en heistellingen.
2.17 Ook is onder de dekking begrepen de bedrijfsschade rechtstreeks voortvloeiende uit:
straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te water in verband met schade aan een naburig gebouw
door een gebeurtenis als omschreven onder 2.1 t/m 2.16 gedurende de periode dat het gebouw van de
verzekeringnemer hierdoor niet toegankelijk is;
2.18 het wegvallen van de watervoorziening of elektrische stroomlevering direct en uitsluitend veroorzaakt
door beschadiging van:
2.18.1 het waterleidingbedrijf, pompstations of tussenstations;
2.18.2 de stroom leverende centrale, onderstations, schakelstations of transformatorhuizen, door een onder 2.1 t/m
2.16 genoemde gebeurtenis, mits dit wegvallen van de watervoorziening of stroomlevering en de rechtstreeks
daaruit voortvloeiende stilstand of stoornis van het bedrijf van de verzekeringnemer langer dan 6 uur duurt.
Bedrijfsschade die de verzekeringnemer lijdt door het wegvallen van de watervoorziening of elektrische
stroomlevering als gevolg van schade aan buizen, leidingen, hoogspanningsmasten met alle aan- en toebehoren,
kabels e.d., zich bevindende tussen een of meer van de hiervoor onder 2.18.1 en 2.18.2 genoemde bedrijven en
het op het polisblad omschreven bedrijf is echter van vergoeding uitgesloten;

2.19 schade door een onder 2.1 t/m 2.16 genoemde gebeurtenis aan het gebouw of de inhoud van een naburig
bedrijf of winkelcentrum dat geldt als publiekstrekker, mits dit tijdelijk moet worden gesloten als gevolg
van die gebeurtenis.
2.20 sneeuwdruk en door binnengedrongen sneeuw.

Module C.
2.21 neerslag en/of rioolwater via de begane grond of de openbare weg onvoorzien het gebouw
binnengedrongen.
Niet gedekt en dus uitgesloten is schade door grondwater;
2.22 opeenhoping van water op het dak;
2.23 hagel, mits niet binnengedrongen door openstaande deuren, ramen of luiken.
Voor deze module geldt een eigen risico. Zie 7.3. Eigen risico.

3. Dekking binnen Nederland en dekking boven het verzekerde bedrag
3.1 In geval van een gedekte gebeurtenis vergoedt Cascade boven het verzekerde bedrag het salaris en de
kosten van alle experts en de door hen geraadpleegde deskundigen. Het salaris en de kosten van de door
de verzekeringnemer benoemde expert en de door deze geraadpleegde deskundigen worden slechts
vergoed voor zover:



dit salaris en deze kosten niet uitgaan boven het salaris en de kosten die de door Cascade benoemde expert en
diens deskundigen in rekening brengen;
betrekking hebben op het vaststellen van de hoogte van de schade.

3.2 Cascade zal zo nodig boven het verzekerde bedrag eveneens vergoeden de reconstructiekosten van
administratieve of technische bescheiden, onverschillig waar deze bescheiden zich binnen Nederland
bevinden. Deze vergoeding vindt alleen plaats als de schade is veroorzaakt door een gebeurtenis als in de
voorwaarden omschreven onder 2.1 t/m 2.6 en wel tot maximaal 10% van het voor reconstructiekosten
verzekerde bedrag met een maximum van € 5.000,-.

4. Beperking van de duur van de uitkering
Wanneer het bedrijf wordt opgeheven of wanneer binnen 8 weken na de gebeurtenis nog geen pogingen
in het werk zijn gesteld om het bedrijf weer op de capaciteit van voor de gebeurtenis te brengen, wordt de
maximum uitkeringstermijn teruggebracht tot 10 weken.
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5. Uitsluitingen
5.1 Deze verzekering geeft geen dekking voor reconstructiekosten die verband houden met schade door
molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming zoals omschreven onder
7. van de Algemene voorwaarden van het Cascade Garageverzekering.
Ook zijn uitgesloten kosten voor het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het
oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken wordt
verstaan onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of
(grond)water en/of isolatie van een verontreiniging.
5.2 Als bij de administratie van het bedrijf van verzekeringnemer (ook) gebruik wordt gemaakt van een
computer, is verzekeringnemer verplicht minimaal eenmaal per week een zogenaamde back-up te maken
van de gegevensbestanden en deze elders buiten het bedrijf van verzekeringnemer te bewaren. Wordt
van deze verplichting niet voldaan, dan zal in geval van schade geen uitkering plaatsvinden uit hoofde van
de reconstructiekostenverzekering.
5.3 Programmatuur is van de reconstructiekostenverzekering uitgesloten.
5.4 Cascade vergoedt geen schade die de verzekeringnemer of een verzekerde met opzet, al dan niet bewuste
roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld heeft veroorzaakt. Met opzet, al dan niet bewuste
roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van de verzekeringnemer of een verzekerde wordt
voor de toepassing van deze uitsluiting gelijkgesteld de opzet, de al dan niet bewuste roekeloosheid of de
al dan niet bewuste merkelijke schuld van degene die in opdracht of met goedvinden van de
verzekeringnemer of een verzekerde de algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf of een deel van
het bedrijf van de verzekeringnemer of van die verzekerde en die in die hoedanigheid schade veroorzaakt.
5.5 Van de dekking volgens 2.20 en module C is uitgesloten:
schade als gevolg van constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw.

6. Vaststelling van de vergoeding
6.1 De vergoeding zal in onderling overleg of door een door Cascade te benoemen expert worden vastgesteld,
tenzij wordt overeengekomen dat 2 experts, waarvan de verzekeringnemer en Cascade er ieder een
benoemen, de vergoeding zullen vaststellen.
6.2 In het laatste geval benoemen beide experts samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde
expert, die bij gebrek aan overeenstemming de omvang van de vergoeding binnen de grenzen van de
beide taxaties bindend zal vaststellen na de beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben.
6.3 Als de vergoeding niet in onderling overleg vastgesteld wordt, zal als uitsluitend bewijs van de omvang van
de vergoeding gelden een taxatie opgemaakt door de expert(s).
De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te laten bijstaan.
6.4 Door medewerking aan de vaststelling van de vergoeding erkent Cascade nadrukkelijk niet de
aansprakelijkheid.

7. Omvang van de vergoeding
De verzekering omvat de volgende extra kosten:

7.1 de uitgaven die uitgaan boven die welke zouden zijn gedaan bij het niet optreden van een of meer
gedekte gebeurtenissen. Hieronder zijn ondermeer begrepen:
a.
b.
c.
d.

de huur van gebouwen voor tijdelijke huisvesting;
de huur van alle apparatuur;
de kosten welke moeten worden gemaakt om de gebouwen aan hun tijdelijke bestemming te doen
beantwoorden en bij het verlaten weer in de oorspronkelijke staat op te leveren;
de extra kosten wegens transporteren van personen en materiaal.
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7.2 De salaris- en loonuitgaven voor zover deze ten laste van de verzekerde komen en waarvoor geen
normale arbeid wordt verricht en voor zover daar geen normale ontvangsten tegenover staan;
7.3 de verdere kosten welke rechtstreeks of zijdelings verband houden met de buitengewone
omstandigheden die het gevolg zijn van het optreden van een of meer door de polis gedekte
gebeurtenissen.
7.4 De verzekering geschiedt op basis van premier risque.
7.5 De vergoeding strekt zich uit over een periode van maximaal 52 weken.
7.6 Eigen risico
7.6.1
Per gebeurtenis geldt een eigen risico voor:



7.6.2

inductie/overspanning (zoals beschreven in 2.5) van 2 promille van het verzekerd bedrag met een minimum
van € 250,- en een maximum van € 450,-.
gebeurtenissen zoals verzekerd onder module C van € 2.500,-.
Als verzekeringnemer voor hetzelfde risicoadres meerdere bedrijfsmatige brandverzekeringen binnen het
Cascade Garageverzekering heeft gesloten, geldt het eigen risico voor al deze verzekeringen samen. Als
afwijkende eigen risico’s zijn genoemd, dan geldt het hogere eigen risico.

8. Andere verzekeringen
Als de reconstructiekosten ook door een of meer andere verzekeringen zijn gedekt en blijkt dat het
gezamenlijk bedrag van alle verzekeringen de reconstructiekosten overtreft, wordt het op deze polis
verzekerde bedrag verminderd naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van de verzekeringen en de
reconstructiekosten, zonder dat vermindering of teruggave van premie plaatsvindt.

9. Wijziging van het risico
9.1 De ligging, bouwaard en het gebruik van het gebouw ten tijde van het aangaan van de verzekering zijn
volledig bekend.
9.2 De verzekeringnemer is verplicht Cascade zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van elke belangrijke
verandering van het risico waaronder in ieder geval wordt verstaan:
g. verandering in de bouwaard van het gebouw;
h. verandering in het gebruik of de bestemming;
i.
verplaatsing of verhuizing van het bedrijf van de verzekeringnemer.
In deze gevallen heeft Cascade het recht:
9.2.1
de premie en voorwaarden te herzien;
9.2.2
de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden;
9.2.3
de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, als de wijziging van het risico van dien aard is
dat gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Cascade kan worden gevergd.

9.3 Als kennisgeving door de verzekeringnemer niet binnen 30 dagen geschiedt, wordt de dekking geschorst
met ingang van het moment van risicowijziging.
9.4 De schadevergoedingsplicht van Cascade wordt niet beperkt door wijziging van bouwaard en gebruik van
de belendingen.

10. Overgang van het verzekerd belang
10.1 Bij overgang van het verzekerd belang eindigt de dekking 1 maand na die overgang, tenzij Cascade met de
nieuwe belanghebbende overeenkomt de verzekering voort te zetten, of zoveel eerder als de nieuwe
belanghebbende elders een verzekering sluit.
10.2 Bij overgang van het verzekerd belang door overlijden blijft de verzekering van kracht. De erfgenamen van
verzekeringnemer en Cascade kunnen de overeenkomst binnen 9 maanden nadat zij met dit overlijden
bekend zijn geworden met inachtneming van een termijn van 1 maand opzeggen.
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G. Bijzondere voorwaarden Glasverzekering
Deze Bijzondere voorwaarden vormen een geheel met de Algemene voorwaarden van het Zakenpakket en hebben
betrekking op rubriek G. Glasverzekering.

1. Aanvullende begripsomschrijving
1.1 Glas:
het op het polisblad omschreven glas.
Bij verzekering van glas in gebouwen wordt hier onder verstaan het tot het op het polisblad genoemde
gebouw behorende glas, dienende tot lichtdoorlating of afsluiting en kunststof lichtkoepels en dakramen.
Tot het gebouw worden ook gerekend de daarbij behorende praktijkruimten, kantoorruimten, schuurtjes
en garages.

2. Gedekte gebeurtenissen
2.1 Cascade vergoedt de schade aan het glas door breuk, onverschillig hoe deze is ontstaan.
2.2 Cascade vergoedt ook de kosten van een noodzakelijke voorlopige voorziening om een door breuk
ontstane opening dicht te maken.
2.3 Tenzij deze volgens het polisblad zijn meeverzekerd, heeft deze verzekering geen betrekking op:
2.3.1
beschilderingen, opschriften en versieringen op glas, waaronder begrepen etswerk;
2.3.2
glas in windschermen, balkon- of terreinafscheidingen, gemeenschappelijke trappenhuizen en
2.3.3
2.3.4

gemeenschappelijke bergruimten;
gebrandschilderd glas;
meerwandig isolerend glas.

3. Uitsluitingen
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade:

3.1 door opzet, molest, atoomkernreacties, overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting, brand,
ontploffing en blikseminslag zoals omschreven onder 7. van de Algemene voorwaarden van het Cascade
Garageverzekering.
3.2 ontstaan tijdens het (ver)plaatsen of bewerken van het glas of tijdens de verbouwing van het gebouw
waarin zich het glas bevindt;
3.3 door enig gebrek bij glas in lood, draadglas of kunststof;
3.4 aan glas in gebouwen die leeg staan;
3.5 aan liggend draadglas zolang dit niet lekt. Dit is niet van toepassing bij verzekering van glas in woonhuizen.

4. Regeling van de schade
Cascade zal het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en kwaliteit laten
vervangen dan wel - dit ter keuze van Cascade - de kostprijs van het glas vermeerderd met de inzetkosten
in geld vergoeden echter tot maximaal een eventueel in de polis vermeld verzekerd bedrag.
De verzekeringnemer is bevoegd in geval van breuk van enkelwandige ruiten van onbewerkt vlakglas,
kleiner dan 4 m2 waarvoor in de polis geen verzekerd bedrag is opgenomen deze te laten vervangen door
ruiten van dezelfde soort en kwaliteit.

5. Indexering
Jaarlijks wordt de premie per premievervaldatum verhoogd of verlaagd met een percentage dat wordt
ontleend aan de indexcijfers voor bouwkosten van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
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6. Wijziging van het risico
6.1 De ligging, bouwaard en het gebruik van het gebouw waarin het glas zich bevindt op het moment van het
aangaan van de verzekering zijn Cascade volledig bekend.
6.2 De verzekeringnemer is verplicht Cascade zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van elke belangrijke
verandering van het risico waaronder in ieder geval wordt verstaan leegstand, verandering in het gebruik
of de bestemming van het gebouw waarin het glas zich bevindt.
In deze gevallen heeft Cascade het recht:
6.2.1
de premie en voorwaarden te herzien;
6.2.2
de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden;
6.2.3
de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, als de wijziging van het risico van dien aard is
dat gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Cascade kan worden gevergd.

6.3 Als kennisgeving door de verzekeringnemer niet binnen 30 dagen geschiedt, wordt de dekking geschorst
met ingang van het moment van risicowijziging.

7. Verhuizing
Bij verhuizing geeft deze verzekering zonder nadere overeenkomst geen dekking op het nieuwe adres.

8. Overgang van het verzekerd belang
Bij overgang van het verzekerd belang eindigt de dekking behalve in het geval van overgang van het
verzekerde belang door overlijden van de verzekeringnemer. In dat geval kunnen de erfgenamen van
verzekeringnemer en Cascade de overeenkomst binnen 9 maanden nadat zij met dit overlijden bekend zijn
geworden met inachtneming van een termijn van 1 maand opzeggen.
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H. Bijzondere voorwaarden Lichtreclameverzekering
Deze Bijzondere voorwaarden vormen een geheel met de Algemene voorwaarden van het Zakenpakket en hebben
betrekking op rubriek H. Lichtreclameverzekering.

1. Aanvullende begripsomschrijving
1.1 Installatie:
de op het polisblad omschreven lichtreclame-installatie bevestigd aan of op het op het polisblad
omschreven gebouw.

2. Gedekte gebeurtenissen
2.1 Deze verzekering dekt:
2.1.1
de directe materiele schade aan de installatie die een gevolg is van een onverwacht van buiten komend onheil;
de aansprakelijkheid van verzekeringnemer als eigenaar van de installatie tot maximaal het op het polisblad
2.1.2
vermelde bedrag.

2.2 Cascade vergoedt verder boven het verzekerde bedrag:
2.2.1
de bereddingskosten;
2.2.2
het salaris en de kosten van alle experts en de door hen geraadpleegde deskundigen. Het salaris en de kosten van



de door de verzekeringnemer benoemde expert en door deze geraadpleegde deskundigen worden slechts
vergoed voor zover dit salaris en deze kosten:
niet uit gaan boven het salaris en de kosten die de door Cascade benoemde expert en diens deskundigen in
rekening brengen;
betrekking hebben op het vaststellen van de hoogte van de schade;
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2.2.3
2.2.4

de kosten van onder leiding van Cascade gevoerde procedures en in haar opdracht verleende rechtsbijstand;
de wettelijke rente over het door deze verzekering gedekte gedeelte van een vordering op verzekeringnemer ter
zake van zijn aansprakelijkheid als genoemd in 2.1.2.

3. Uitsluitingen
3.1 Deze verzekering geeft geen dekking voor schade door:
3.1.1
opzet, molest, atoomkernreacties, overstroming, aardbeving en vulkanische uitbarsting zoals omschreven onder

3.1.2
3.1.3
3.1.4

7. van de Algemene voorwaarden van het Cascade Garageverzekering. Ook zijn uitgesloten kosten voor het
ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet
ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken wordt verstaan onderzoek, reiniging, opruiming, transport,
opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of (grond)water en/of isolatie van een verontreiniging;
slijtage, roest en andere geleidelijk werkende invloeden;
enig gebrek waaronder mede verstaan worden te hoge spanning, kortsluiting, uitbranden van de buizen,
stroomlekken en zelfverhitting;
montage of demontage.

3.2 Van de dekking is uitgesloten schade die verhaalbaar is onder enige andere verzekering ongeacht de
ingangsdatum.
3.3 Uitgesloten is de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor schaden:
3.3.1
aan het gebouw, waarop of waaraan de installatie is bevestigd, met inbegrip van de schade wegens het niet of
3.3.2

niet naar behoren kunnen gebruiken van dat gebouw;
die een gevolg zijn van brand, ontploffing of zelfontbranding.

4. Vaststelling en regeling van de schade
4.1 Vaststelling van de schade aan de installatie
4.1.1
De schade zal in onderling overleg of door een door Cascade te benoemen expert worden vastgesteld, tenzij
4.1.2
4.1.3
4.1.4

wordt overeengekomen dat 2 experts, waarvan de verzekeringnemer en Cascade er ieder een benoemen, de
schade zullen vaststellen.
In het laatste geval benoemen beide experts samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde expert,
die bij gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide taxaties bindend
zal vaststellen na de beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben.
Als de schade niet in onderling overleg vastgesteld wordt, zal als uitsluitend bewijs van de omvang van de schade
gelden een taxatie opgemaakt door de expert(s).
De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te laten bijstaan.
Door medewerking aan de vaststelling van de schade kan Cascade niet worden geacht aansprakelijkheid te
erkennen.

4.2 Omvang van de schade aan de installatie
4.2.1
Schadevergoeding geschiedt op basis van nieuwwaarde.
4.2.2
Als de installatie naar het oordeel van Cascade kan worden hersteld, zal zij de herstelkosten vergoeden; meer dan
4.2.3

de nieuwwaarde wordt niet vergoed.
Als bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag lager is dan de nieuwwaarde van de installatie onmiddellijk voor de
gebeurtenis wordt schadevergoeding verleend in verhouding van het verzekerde bedrag tot de volle waarde. Dit
vindt geen toepassing op vergoeding van de expertisekosten.

4.3 Vaststelling van aansprakelijkheid en regeling schade
4.3.1
Cascade belast zich met de vaststelling van de aansprakelijkheid en de regeling van de schade. Zij heeft het recht
4.3.2

de benadeelde rechtstreeks schadeloos te stellen en met hem schikkingen te treffen. Cascade zal daarbij de
belangen van de verzekeringnemer in het oog houden.
Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan met inachtneming van
andere uitkeringen hoger dan het verzekerd bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen, naar
keuze van de verzekeringnemer, naar evenredigheid verminderd.

5. Wijziging van het risico
5.1 De verzekeringnemer is verplicht Cascade zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van elke belangrijke
verandering van het risico, waaronder in elk geval wordt verstaan:
5.1.1
verandering in het gebruik of de bestemming van het gebouw, waaraan de installatie is bevestigd;
5.1.2
verandering of vervanging van de installatie zelf;
5.1.3
buitengebruikstelling van de installatie.
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5.2 In deze gevallen heeft Cascade het recht:
5.2.1
de premie en voorwaarden te herzien;
5.2.2
de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden;
5.2.3
de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, als de wijziging van het risico van dien aard is
dat gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Cascade kan worden gevergd.

5.3 Als de kennisgeving door de verzekeringnemer niet binnen 30 dagen geschiedt, wordt de dekking
geschorst met ingang van het moment van risicowijziging.

6. Overgang van het verzekerd belang
6.1 Bij overgang van het verzekerd belang eindigt de dekking 1 maand na die overgang, tenzij Cascade met de
nieuwe belanghebbende overeenkomt de verzekering voort te zetten, of zoveel eerder als de nieuwe
belanghebbende elders een verzekering sluit.
6.2 Bij overgang van het verzekerd belang door overlijden blijft de verzekering van kracht. De erfgenamen van
verzekeringnemer en Cascade kunnen de overeenkomst binnen 9 maanden nadat zij met dit overlijden
bekend zijn geworden met inachtneming van een termijn van 1 maand opzeggen.
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N. Bijzondere voorwaarden Milieuschadeverzekering
Deze bijzondere voorwaarden vormen een geheel met de Algemene voorwaarden van het Cascade Garageverzekering
en hebben betrekking op rubriek N. Milieuschadeverzekering.

Algemene voorwaarden
1. Aanvullende begripsomschrijvingen
1.1 Derde
Ieder ander dan verzekerde, die uit hoofde van eigendom of enig ander zakelijk recht belang heeft bij het
behoud van een zaak dan wel voor het behoud daarvan risico draagt.
1.2 Verzekerde locatie
Het/de in de polis vermelde risico-adres(sen).
1.3 Werkzaamheden bij derden
Onder verzekerde locatie wordt eveneens verstaan de locatie waar de verzekeringnemer of iemand
namens hem werkzaamheden verricht binnen de in de polis vermelde bedrijfsactiviteit. Voor deze dekking
geldt als verzekerd gevaar een emissie veroorzaakt door de uitvoering van de verzekerde activiteiten.
1.4 Looptijd van de verzekering
De periode vanaf de aanvang tot aan het einde van de verzekering.
1.5 Emissie
Het vrijkomen van gassen, vloeistoffen en/of fijn verdeelde vaste stoffen.
1.6 Verontreiniging
De aanwezigheid van een stof in een zodanige concentratie dat toepasselijke overheidsnormen
(streefwaarde of een overeenkomstige waarde) die gelden op het moment dat de aanwezigheid van de
stof zich manifesteert, worden overschreden.
1.7 Sanering
Het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet
ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken wordt verstaan:
a.
b.
c.

onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of (grond-)water;
isolatie van een verontreiniging;
het opruimen en afvoeren van asbest en daarmee verontreinigde zaken.
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1.8 Zaakschade
Beschadiging, inclusief te begrijpen vervuiling, vernietiging of vermissing van zaken.
1.9 Bereddingskosten
Kosten verbonden aan maatregelen, die tijdens de looptijd van de verzekering door of vanwege
verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van
schade af te wenden, waarvoor - indien gevallen - een aanspraak op vergoeding onder deze polis zou
ontstaan en deze polis dekking biedt, of om die schade te beperken.
1.10 Kosten van preventieve opruiming
Kosten die bij of na de verwezenlijking van een verzekerd gevaar door of vanwege verzekerde zijn
gemaakt in verband met het wegnemen, afvoeren en vernietigen van stoffen en voorwerpen, die een
dreigend gevaar voor verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet
ondergronds(e) water(gang) zouden hebben opgeleverd, als van opruiming zou zijn afgezien.
1.11 Bedrijfsschade
Derving van brutowinst, dit is de omzet verminderd met de variabele kosten of de vaste kosten
vermeerderd met de netto winst of vaste kosten minus verlies.
1.12 Variabele kosten
Kosten die in evenredigheid met en afhankelijk van de omzet toe- of afnemen.
1.13 Vaste kosten
Kosten die niet in evenredigheid met en onafhankelijk van de omzet toe- of afnemen.
1.14 Expertisekosten
De kosten van een deskundige die door of met instemming van Cascade is benoemd.
1.15 Verkoopwaarde
Het bedrag dat bij verkoop in het normale verkeer en uitgaande van dezelfde bestemming van het
gebouw verkregen zou kunnen worden, exclusief de waarde van de grond.

2. Gedekte gebeurtenissen
2.1 Verzekerde gevaren
Verzekerde gevaren onder deze verzekering zijn:
2.1.1
Alle van buiten komende onheilen;
2.1.2
Een eigen gebrek van opstallen en roerende zaken, veroorzaakt door fouten in ontwerp, constructie, uitvoering of
materiaalkeuze. Deze dekking geldt slechts:
a. als is voldaan aan de in de polis vermelde onderhoudsverplichtingen en;
b. als de verontreiniging zich manifesteert binnen de looptijd van de verzekering.
Ten aanzien van installaties, machines en leidingen geldt deze dekking bovendien uitsluitend als de
verontreiniging zich manifesteert binnen een termijn van tien jaar, gerekend vanaf de datum waarop de
installaties, machines en leidingen nieuw zijn (op)geleverd, of vanaf de datum waarop de delen waarin het eigen
gebrek is gelegen, zijn vernieuwd en (op)geleverd.

2.2 Schade aan de verzekerde locatie
2.2.1
Omschrijving van de dekking
Verzekerd zijn:
a. kosten van sanering van de verzekerde locatie;
b. kosten en / of schade van verzekeringnemer of de verzekerde die het gevolg zijn van de sanering;
c. andere zaakschade van verzekeringnemer of de verzekerde op de verzekerde locatie die het gevolg is van de
sanering.
Binnen de grenzen van het verzekerde bedrag is meeverzekerd de bedrijfsschade van verzekeringnemer of de
verzekerde, inclusief de kosten ter voorkoming en beperking daarvan. De schadevergoedingstermijn beloopt
maximaal 52 weken vanaf het moment dat de reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging
van grond en / of (grond-)water en / of isolatie van een verontreiniging daadwerkelijk is begonnen. De kosten ter
voorkoming en beperking van bedrijfsschade worden uitsluitend vergoed voor zover de bedrijfsschade inclusief
deze kosten niet groter is dan het bedrag dat zou zijn ontstaan zonder de uitgave van deze kosten. Niet gedekt
zijn boetes of kosten wegens het niet of vertraagd nakomen van contracten, afschrijving op dubieuze debiteuren
en afschrijving op de door de ramp vernietigde interesten.
Een en ander wanneer:
a. de sanering betrekking heeft op een verontreiniging die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een
verzekerd gevaar en de daaruit voortvloeiende emissie;
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b.

2.2.2
2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.2.4

2.2.2.5

zaakschade op de verzekerde locatie voortvloeit uit een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater
of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang), die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een
verzekerd gevaar en de daaruit voortvloeiende emissie;
c. het verzekerde gevaar en de daaruit voortvloeiende emissie op de verzekerde locatie zich hebben
verwezenlijkt tijdens de looptijd van de verzekering;
d. door verzekerde binnen 3 jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop hij met de opeisbaarheid
van zijn rechtsvordering tot schadevergoeding bekend is geworden, aanspraak op vergoeding onder deze
polis is gemaakt.
Verzekerd bedrag
Begrenzing naar bedrag
Per emissie of reeks van emissies die met elkaar samenhangen of uit elkaar voortvloeien, wordt niet meer
vergoed dan het in de polis vermelde verzekerd bedrag.
Meeverzekerde kosten
Binnen de grenzen van het verzekerd bedrag zijn meeverzekerd:
a. expertisekosten;
b. bereddingskosten;
c. kosten van preventieve opruiming;
d. kosten van herstel van beschadiging van bestrating en beplanting, veroorzaakt door de sanering;
e. kosten, noodzakelijk om de sanering uit te kunnen voeren. Hieronder worden ook verstaan de kosten van
hulpconstructies;
f. kosten van herstel van schade die het noodzakelijk gevolg is van de sanering. Hieronder worden ook verstaan
de kosten van afbraak en / of herbouw. De herstel- en / of herbouwkosten worden vergoed tot maximaal het
verschil tussen de verkoopwaarde van de opstallen voor en na de in het kader van de uitvoering van de
sanering noodzakelijke afbraak;
g. kosten van herstel of vervanging van ondergrondse pijpen, leidingen en / of kabels die als gevolg van de
verontreiniging beschadigd zijn geraakt.
Huur verzekerde locatie
Als verzekeringnemer de verzekerde locatie (of een gedeelte daarvan) heeft gehuurd zijn naast hetgeen is
bepaald in 2.2 over de kosten van sanering van de verzekerde locatie ook verzekerd:
a. de kosten en / of schade van de medehuurder(s) en / of de verhuurder van de verzekerde locatie, die het
gevolg zijn van de sanering van de verzekerde locatie;
b. andere zaakschade van de medehuurder(s) en / of de verhuurder van de verzekerde locatie, inclusief de
daaruit voortvloeiende schade, voorgevallen binnen de verzekerde locatie.
Het recht op vergoeding van bovengenoemde kosten en / of schade ontstaat pas ook nadat de verzekeringnemer
tegenover Cascade schriftelijk heeft verklaard hiermee in te stemmen. In het kader van de dekking als
omschreven in 11. verweersbijstand) wordt onder ‘derden’ ook verstaan ‘medehuurder(s)’ en of de ‘verhuurder’
voor door hen geleden schade binnen de verzekerde locatie.
Dekking boven het verzekerd bedrag
Boven het verzekerd bedrag is meeverzekerd de wettelijke rente over de door Cascade verschuldigde
vergoeding. Deze is opeisbaar vanaf vier weken nadat Cascade alle noodzakelijke gegevens heeft ontvangen op
basis waarvan het recht op vergoeding kan worden vastgesteld.
Overloop
Als het verzekerd bedrag voor de verzekerde locatie niet voldoende is en het voor derden beschikbare
verzekerd bedrag nog niet (geheel) is gebruikt, dan komt (het restant van) dat verzekerd bedrag ten goede aan
het verzekerd bedrag voor de verzekerde locatie. Als geconstateerd wordt dat een derde aanspraak op
vergoeding onder de polis zou kunnen maken, dan treedt deze overloop alleen in werking als verzekeringnemer
een schriftelijke verklaring als bedoeld in 2.3.1 (derdenbeding) heeft afgelegd.

2.3 Schade van derden
2.3.1
Derdenbeding
2.3.2

Deze verzekering heeft ook betrekking op schade van derden. Voor derden ontstaan aanspraken op vergoeding
onder de polis nadat de verzekeringnemer schriftelijk deze schade bij Cascade heeft gemeld.
Omschrijving van de dekking
Voor door derden geleden schade is verzekerd:
a. kosten van sanering van een locatie waarbij een derde belang heeft op grond van eigendom of een ander
zakelijk recht of voor het behoud waarvan hij risico draagt;
b. kosten en / of schade van die derde die het gevolg zijn van de sanering;
c. andere zaakschade van een derde, inclusief de daaruit voortvloeiende schade, voorgevallen buiten de
verzekerde locatie.
Een en ander uitsluitend wanneer:
a. de sanering betrekking heeft op een verontreiniging die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een
verzekerd gevaar en de daaruit voortvloeiende emissie;
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b.

2.3.3
2.3.3.1

2.3.3.2

andere zaakschade van een derde voortvloeit uit een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of
enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang), die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een
verzekerd gevaar en de daaruit voortvloeiende emissie;
c. het verzekerd gevaar en de daaruit voortvloeiende emissie zich op de verzekerde locatie hebben
verwezenlijkt tijdens de looptijd van de verzekering;
d. door verzekerde binnen 3 jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop hij met de opeisbaarheid
van zijn rechtsvordering tot schadevergoeding bekend is geworden, aanspraak op vergoeding onder deze
polis heeft gemaakt.
Verzekerd bedrag
Begrenzing naar bedrag
Per emissie of reeks van emissies die met elkaar samenhangen of uit elkaar voortvloeien wordt niet meer
vergoed dan het in de polis vermelde verzekerd bedrag.
Meeverzekerde kosten
Binnen de grenzen van het verzekerd bedrag zijn meeverzekerd:
a. expertisekosten;
b. bereddingskosten;
c. kosten van preventieve opruiming;
d. kosten van herstel van beschadiging van bestrating en beplanting, veroorzaakt door de sanering;
e. kosten, noodzakelijk om de sanering uit te kunnen voeren. Hieronder worden ook verstaan de kosten van
hulpconstructies;
f. kosten van herstel van schade die het noodzakelijk gevolg is van de sanering. Hieronder worden ook verstaan
de kosten van afbraak en / of herbouw. De herstel- en / of herbouwkosten worden vergoed tot maximaal het
verschil tussen de verkoopwaarde van de opstallen voor en na de in het kader van de uitvoering van de
sanering noodzakelijke afbraak;
g. kosten van herstel of vervanging van ondergrondse pijpen, leidingen en /of kabels die als gevolg van de
verontreiniging beschadigd zijn geraakt.
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2.3.3.3

2.3.3.4

2.3.3.5

2.3.3.6

Dekking boven het verzekerd bedrag
Boven het verzekerd bedrag is meeverzekerd wettelijke rente over de door Cascade verschuldigde vergoeding.
Deze is opeisbaar vanaf vier weken nadat Cascade alle noodzakelijke gegevens heeft ontvangen op basis
waarvan het recht op vergoeding kan worden vastgesteld.
Overloop
Als het voor derden beschikbare verzekerd bedrag niet voldoende is en het voor de verzekerde locatie
verzekerd bedrag nog niet (geheel) is gebruikt, dan komt (het restant van) dat verzekerd bedrag ten goede aan
het verzekerd bedrag voor derden.
Evenredige verdeling
Mocht de totale gedekte schade na overloop nog groter zijn dan het verzekerd bedrag en heeft meer dan een
derde een onder deze verzekering gedekte schade geleden, dan worden de aanspraken van derden op
vergoeding onder de polis naar evenredigheid teruggebracht tot het beloop van het verzekerd bedrag.
Als Cascade, onbekend met het bestaan van andere door derden geleden schade, te goeder trouw aan een
derde een groter bedrag dan het aan deze toekomende deel heeft uitgekeerd, dan is zij richting die anderen
slechts gehouden tot het beloop van het overblijvende gedeelte van het verzekerd bedrag.
Evenredige verdeling bereddingskosten en kosten van preventieve opruiming
Als in geval van een gedekte schade blijkt dat de bereddingskosten en / of de kosten van preventieve opruiming
niet objectief aan de verzekerde locatie of schade aan derden zijn toe te wijzen, dan zullen de onder deze titels
te vergoeden kosten naar rato van de in de polis genoemde verdeling van verzekerde bedragen aan de
verzekerde locatie en de schade aan derden worden toegewezen.

3. Uitsluitingen
3.1 Deze verzekering geeft geen dekking voor schade door overstroming, atoomkernreacties, molest,
aardbeving en vulkanische uitbarsting, zoals omschreven onder 7. van de Algemene voorwaarden van het
Cascade Garageverzekering.
3.2 Opzet, Roekeloosheid, Merkelijke schuld
Cascade vergoedt geen schade die de verzekeringnemer of een verzekerde met opzet, al dan niet bewuste
roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld heeft veroorzaakt. Met opzet, al dan niet bewuste
roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van de verzekeringnemer of een verzekerde wordt
voor de toepassing van deze uitsluiting gelijkgesteld de opzet, de al dan niet bewuste roekeloosheid of de
al dan niet bewuste merkelijke schuld van degene die in opdracht of met goedvinden van de
verzekeringnemer of een verzekerde de algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf of een deel van
het bedrijf van de verzekeringnemer of van die verzekerde en die in die hoedanigheid schade veroorzaakt.
3.3 Bestaande verontreiniging
Niet gedekt zijn de kosten veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit een verontreiniging die
reeds aanwezig is op het moment dat het verzekerde gevaar, volgens een van de in de polis verzekerde
gevaren, zich verwezenlijkt.
3.4 Genetische schade
Niet gedekt is schade als gevolg van genetische modificatie.
3.5 Overtreding overheidsvoorschriften
Niet gedekt is schade als gevolg van een handelen of nalaten dat in strijd is met een van overheidswege
gegeven voorschrift voor het milieu, als dat is gebeurd in opdracht van of met goedvinden van een in de
polis vermelde verzekerde, tenzij verzekerde aantoont dat er geen enkel verband bestaat met de ontstane
schade.
Als de bedoelde verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder
verzekerde verstaan een lid van de directie of bedrijfsleiding of een functionaris in dienst van verzekerde
die door een lid van de directie is belast met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van
eerder genoemde voorschriften.
3.6 Verhuurder en (mede)huurder(s)
Niet gedekt zijn de kosten en/of schade veroorzaakt door of voortvloeiende uit de activiteiten van de
verhuurder en (mede)huurder(s) van de verzekerde locatie, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
3.7 Aanwezige hoeveelheid milieugevaarlijke stoffen
Deze verzekering biedt geen dekking voor schade en kosten als de totale opslag van vaste en / of
vloeibare milieugevaarlijke stoffen op de verzekerde locatie op het moment van verwezenlijking van het
verzekerde gevaar meer bedraagt dan 1.000 kg /liter.
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3.8 Uitsluiting ondergrondse tanks
Niet gedekt is schade, die veroorzaakt is door of samenhangt met de ondergrondse opslag van stoffen in
tanks.
3.9 Uitsluiting Motorrijtuigen
In geval van werkzaamheden bij derden, zoals omschreven in 1.3, is van de dekking uitgesloten schade,
die wordt toegebracht met of door een motorrijtuig dat:




een verzekerde bezit, houdt, bestuurt of gebruikt;
een verzekerde als werkgever doet of laat gebruiken;
een niet-ondergeschikte gebruikt in het kader van de uitoefening van het bedrijf van verzekeringnemer.

Uitzonderingen
Wel gedekt is:
Aanhangwagens
Schade veroorzaakt met of door een aanhangwagen die, na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt,
veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.
3.9.2
Laden / lossen
Schade veroorzaakt door lading, bij het laden of lossen van motorrijtuigen.
3.9.3
Lading
Schade toegebracht door lading die zich bevindt op dan wel valt of is gevallen van een motorrijtuig.

3.9.1

4. Samenloop
Als blijkt dat de door deze verzekering gedekte kosten van sanering en / of schade ook onder de dekking
van een andere soortgelijke verzekering als deze, een aansprakelijkheidsverzekering zijn gedekt of zouden
zijn gedekt als deze verzekering niet zou hebben bestaan, dan geldt de onderhavige verzekering als
excedent van de andere polis(sen). Een eigen risico op een andere verzekering wordt onder deze
verzekering niet vergoed. Als die andere verzekering een samenloopbepaling kent met dezelfde werking
als de onderhavige bepaling, dan wordt onder deze verzekering een voorschotbetaling verricht, op
voorwaarde dat de verzekeringnemer zijn rechten op die andere verzekering ter grootte van het
voorschotbedrag, aan Cascade cedeert.

5. Verplichtingen bij verwezenlijking van schade
5.1 Aanmelding
Verzekerde is verplicht Cascade onmiddellijk in te lichten over elk verzekerd gevaar dat zich op de
verzekerde locatie heeft verwezenlijkt. Deze melding dient schriftelijk te worden gedaan of onmiddellijk
na een eventuele mondelinge melding door verzekerde schriftelijk te worden bevestigd.
5.2 Overige verplichtingen
Verzekerde is verplicht:
a.
b.

Cascade zo spoedig mogelijk alle van belang zijnde gegevens en documenten te verstrekken;
alle aanwijzingen van of namens Cascade op te volgen en overigens alle medewerking te verlenen en inlichtingen
te verschaffen, die voor de beoordeling van de door de verontreiniging ontstane situatie van belang zouden
kunnen zijn.

5.3 Verlies van dekking
Alle aanspraken op vergoeding onder deze polis vervallen, als de verzekerde, die aanspraak op vergoeding
onder de polis maakt:
a.
b.

onjuiste gegevens verstrekt aan Cascade met het opzet Cascade te misleiden, tenzij de misleiding het verval van
recht op uitkering niet rechtvaardigt;
een uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig is nagekomen en daardoor
de belangen van Cascade zijn geschaad;
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5.4 Derden
Voor de dekking onder 2.3 (schade van derden) geldt het bepaalde in 5.2. en 5.3. in overeenkomstige zin
voor de derde die aanspraak op de dekking maakt.

6. Saneringsbepalingen
6.1 Regeling van sanering
Verzekerde belast zich met de voorbereiding en regeling van de sanering en houdt zich daarbij aan de
aanwijzingen van Cascade. Voordat tot sanering wordt overgegaan, dient het saneringsplan door Cascade
goedgekeurd te zijn.
6.2 Opdracht tot sanering
De opdracht tot sanering dient door verzekerde binnen een door Cascade schriftelijk aangegeven termijn
te worden gegeven. Als verzekerde nalaat deze opdracht binnen de gestelde termijn te geven, verliest
verzekerde het recht op vergoeding van saneringskosten en de meeverzekerde kosten. Bovendien heeft
Cascade het recht de polis op te zeggen.
6.3 Bestaande verontreiniging
Als een reeds bestaande verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet
ondergronds(e) water(gang), toeneemt als rechtstreeks gevolg van een verzekerd gevaar, worden de
kosten van sanering als ook de kosten als bedoeld in 2.2.2.2. en 2.3.3.2. vergoed als en voor zover deze
redelijkerwijs ook zouden zijn gemaakt als de verwezenlijking van het verzekerd gevaar uitsluitend de
toegevoegde verontreiniging tot gevolg zou hebben gehad.
6.4 Derden
Voor de saneringsbepalingen geldt het bepaalde onder 6. in overeenkomstige zin voor de derde die
aanspraak op de dekking maakt.

7. Risicowijziging
7.1 Wijziging van het risico
Zodra de aard van de in de polis vermelde activiteiten een zodanige wijziging ondergaat, dat het
verzekerde risico daardoor wordt verzwaard, is verzekeringnemer verplicht dit onmiddellijk schriftelijk bij
Cascade te melden.
7.2 Voorstel van Cascade
Na kennisgeving heeft Cascade het recht voor te stellen de verzekering op gewijzigde premie en
voorwaarden voort te zetten of, als dit naar zijn oordeel niet mogelijk is, deze per aangetekende brief op
te zeggen met inachtneming van een termijn van dertig dagen. In dat geval restitueert Cascade de premie
over de nog resterende looptijd van de verzekering.
7.3 Aanvaarding / afwijzing voorstel
Doet Cascade een voorstel tot voortzetting van de verzekering, dan heeft verzekeringnemer het recht
binnen een termijn van dertig dagen het voorstel al dan niet te aanvaarden. Als verzekeringnemer het
voorstel binnen deze termijn aanvaardt, wordt voor aanspraken op vergoeding onder de polis die door
Cascade na de ontvangst van de kennisgeving tot risicowijziging en gedurende de contractduur van de
verzekering zijn ontvangen, dekking verleend op de overeengekomen voorwaarden. Als verzekeringnemer
het voorstel afwijst of daarop binnen deze termijn niet antwoordt, wordt voor aanspraken op vergoeding
onder de polis die door Cascade daarna gedurende de contractduur van de verzekering zijn ontvangen,
dekking verleend op de reeds geldende voorwaarden, als en voor zover verzekerde aantoont dat de
geleden schade op geen enkele wijze verband houdt met de bedoelde wijziging van het risico. Heeft
Cascade zich het recht voorbehouden de verzekering alsnog op te zeggen als verzekeringnemer zijn
voorstel afwijst of daarop binnen de gestelde termijn niet antwoordt, dan eindigt de dekking dertig dagen
nadat Cascade het bericht van opzegging per aangetekende brief heeft verzonden.
7.4 Achterwege blijven kennisgeving van risicowijziging
Blijft een melding als bedoeld in 7.1 achterwege, dan vervalt elke aanspraak op vergoeding onder de polis,
tenzij verzekerde aantoont dat de geleden schade op geen enkele wijze verband houdt met deze wijziging.
Zodra Cascade alsnog met de wijziging van het risico bekend wordt, heeft Cascade het recht de
verzekering met onmiddellijke ingang op te zeggen. In dat geval restitueert Cascade premie over de nog
resterende looptijd van de verzekering.
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8. Risico-inspectie
8.1 Inspectierecht
Cascade heeft het recht om de verzekerde locatie(s) altijd te (laten) inspecteren. Verzekerde is verplicht
hierbij alle medewerking te verlenen die in het kader van een beoordeling van het verzekerde risico
redelijkerwijs nodig is.
8.2 Verplichte maatregelen
Cascade kan verzekerde volgend op de inspectie verplichten binnen een bepaalde termijn maatregelen te
treffen, die hij met het oog op de dekking van het verzekerde risico geboden acht.

9. Aanvang en einde van de verzekering
9.1 Aanvang van de verzekering
De verzekering begint om twaalf uur ‘s middags van de dag genoemd in de polis.
9.2 Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:
a.
b.
c.
d.

als verzekeringnemer wijzigingen van premie en/of voorwaarden in overeenstemming met 7.2 en 7.3 niet
accepteert;
bij beëindiging van de activiteiten van verzekeringnemer, of zodra het verzekerd belang door verkoop of op
andere wijze is overgegaan;
als verzekerde de opdracht tot sanering niet binnen de gestelde termijn heeft gegeven en Cascade de polis
schriftelijk opzegt;
als verzekerde de in 8.1 omschreven medewerking niet verleent binnen veertien dagen nadat hij daartoe per
aangetekende brief is aangemaand, of als verzekerde de in 8.2 bedoelde maatregelen niet heeft getroffen binnen
de door Cascade gestelde termijn. In dat geval restitueert Cascade de premie over de nog resterende looptijd van
de verzekering.

10. Dekking na het einde van de verzekering
Na het einde van de verzekering blijft de dekking uitsluitend van kracht als verontreiniging en zaakschade
zich manifesteren binnen een periode van een jaar na dat einde. Het verzekerde gevaar en de daaruit
voortvloeiende emissie waaruit deze verontreiniging en zaakschade voortvloeien, moeten zich daarbij
hebben verwezenlijkt en schriftelijk aan Cascade zijn gemeld tijdens de looptijd van de verzekering.

11. Verweersbijstand
11.1 Omschrijving van de dekking
Verzekerd is:
a.
b.

het verlenen van verweersbijstand, zoals omschreven in 11.2;
het vergoeden van kosten van verweersbijstand, zoals omschreven in 11.6.

11.2 Verlenen van verweersbijstand
Verweersbijstand wordt verleend:
1.

Bij het voeren van verweer tegen vorderingen van derden over aansprakelijkheid van verzekerde voor door
derden geleden schade buiten de verzekerde locatie. Deze schade moet zijn veroorzaakt door een verontreiniging
die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een emissie, veroorzaakt door het verzekerde gevaar.
2. Bij geschillen met de overheid over de sanering van de verzekerde locatie. Deze sanering moet betrekking hebben
op een verontreiniging die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een emissie, veroorzaakt door het
verzekerde gevaar.
Een en ander uitsluitend wanneer:
a. het verzekerde gevaar en de daaruit voortvloeiende emissie zich op de verzekerde locatie hebben verwezenlijkt
tijdens de looptijd van de verzekering;
b. binnen een jaar na verwezenlijking van het verzekerd gevaar een beroep op dekking onder dit artikel is gedaan,
en;
c. op de vordering van de derde als hierna onder d van dit artikellid genoemd, Nederlands recht van toepassing is,
en;
d. de vordering ingesteld wordt door een derde, aan wie in verband met het bepaalde in 2.3.3.1 over het verzekerde
bedrag, niet de volledige schade is vergoed, of de vordering wordt ingesteld door een derde die ondanks een
schriftelijke verklaring van verzekeringnemer als bedoeld in 2.3.1 over het derdenbeding, geen aanspraak op
vergoeding wenst te maken en zijn vordering op verzekerde op aansprakelijkheid baseert, en;
e. de gevorderde schade meer bedraagt dan het door verzekerde gekozen toepasselijk eigen risico.
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11.3 Duur van verweersbijstand
Cascade zal verweersbijstand blijven verlenen voor zover naar de mening van Cascade een redelijke kans
bestaat het beoogde resultaat te bereiken. Als succes in redelijkheid niet te verwachten is, zal Cascade dit
gemotiveerd laten weten aan de verzekerde.
11.4 Behandeling van aangemelde zaken
Cascade behandelt de aangemelde zaken in principe zelf. Altijd zal, voor zover mogelijk, in eerste instantie
een minnelijke regeling worden nagestreefd.
11.5 Bijstand bij procedures in rechte
Als een procedure in rechte gevoerd moet worden, zal Cascade voor zover mogelijk zelf, de bijstand
verlenen.
11.6 Vergoeding van kosten
11.6.1 Vergoeding per emissie

11.6.2
11.6.3
11.6.4
11.6.5

Voor de in 11.2. genoemde vorderingen en geschillen en onder de voorwaarden in dat artikel genoemd, worden
maximaal het hiervoor in de polis genoemde verzekerde bedrag, per emissie vergoed:
a. de honoraria en de verschotten van de door Cascade ingeschakelde advocaat, procureur, deurwaarder,
andere deskundige en expert;
b. de proces- en gerechtskosten, de kosten van arbitrage of de kosten van bindend advies; hieronder zijn niet
begrepen dwangsommen, afkoopsommen, boetes en andere bij wijze van straf opgelegde maatregelen;
c. de kosten van getuigen in een gerechtelijke en administratieve procedure;
d. de kosten van de tegenpartij, voor zover zij krachtens een rechterlijke uitspraak, arbitraal vonnis of bindend
advies voor kosten van de verzekerde komen.
Betaling aan belanghebbenden
Cascade heeft het recht de kosten van verweersbijstand rechtstreeks aan belanghebbende te betalen.
Door de tegenpartij te vergoeden kosten
Als bij een proces, arbitrage of bindend advies de tegenpartij tot vergoeding in de kosten wordt veroordeeld,
komt het bedrag van die kosten, voor zover zij voor rekening van Cascade zijn, ten gunste van Cascade.
BTW verrekening
Als de verzekerde de BTW kan verrekenen met de door hem verschuldigde Btw-afdrachten, komt die BTW toeslag
niet voor vergoeding in aanmerking.
Verhaal van kosten Als de verzekerde op grond van een wettelijke of contractuele bepaling de kosten van
verweersbijstand geheel of gedeeltelijk vergoed kan krijgen, komen die kosten niet in aanmerking voor
vergoeding op grond van dit artikel.
Cascade zal de verzekerde, ter compensatie van de door Cascade voorgeschoten kosten, bijstand verlenen bij het
terugvragen of verhalen van die kosten.
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