VERZEKERINGSREGLEMENT
BRAND
HET VERZEKERDE RISICO
Artikel 1
a. De verzekering geschiedt tegen schade aan de verzekerde goederen door brand
voorzover hierna niet uitgesloten, alsmede tegen die risico's die nader tussen de
verzekerde en de maatschappij door middel van aanvullende voorwaarden neergelegd in
de polis of per aanhangsel zijn overeengekomen.
b. Onder ‘brand’ wordt in dit reglement 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.
c. Onder brand wordt derhalve onder meer niet verstaan: zengen, schroeien, smelten,
verkolen, broeien, straling door magnetrons, doorbranden van elektrische apparaten en
motoren en leidingen, oververhitten en het doorbreken van ovens en ketels.
Artikel 2
Met brandschade wordt gelijkgesteld:
a. schade door gehele of gedeeltelijke vernieling van het verzekerde op last van
hogerhand, teneinde een ontstane brand te stuiten;
b. schade aan het verzekerde toegebracht bij redding van het verzekerde of bij een
poging daartoe, wanneer een brand is uitgebroken of dreigt, met uitsluiting van roof of
diefstal bij deze gelegenheid;

c. schade en vernieling, bij of tengevolge van de blussing aan het verzekerde
toegebracht, waartoe ook wordt gerekend de blussing van een naburige brand;
d. schade veroorzaakt door blikseminslag, ook indien daardoor geen brand is ontstaan;
e. schade veroorzaakt door ontploffing, ook indien de ontploffing in of buiten het
verzekerde complex mocht zijn ontstaan. Onder schade door ontploffing wordt verstaan
gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps
verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het
hierna onder f., g. en h. bepaalde;
f. Is de ontploffing ontstaan binnen een vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps
verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich
daarin bevindende gassen of dampen een zodanige scheiding heeft ondergaan dat door
de uitstroming van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening,
de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden;
g. Is de ontploffing niet ontstaan als beschreven onder f. dan moet de eensklaps
verlopende hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of
dampen welke door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige
stoffen, of een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht;
h. niet tot schade door ontploffing, derhalve niet tot de brandschade als bedoeld in dit
artikel wordt gerekend ontploffing van ontploffingsmiddelen gebruikt door, bestemd
voor of achtergelaten door enige gewapende macht, ongeacht hoe de ontploffing mocht
zijn ontstaan;
i. schade aan levende have, veroorzaakt door aanraking met elektrische geleidingen of
bliksem, tenzij de schade een gevolg is van onvoorzichtigheid of grove nalatigheid van
de verzekerde. De maatschappij kan vorderen dat hieromtrent een verklaring van een
dierenarts wordt overgelegd;

j. schade veroorzaakt door
1. een vertrekkend, vliegend, landend of vallend luchtvaartuig, hetzij
2. een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, hieruit geworpen of hieruit gevallen
projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp,
3. enig ander voorwerp, dat getroffen is door enig voorwerp als bedoeld onder 1 of 2;
een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.
VAN VERZEKERING UITGESLOTEN
Artikel 3
Geen dekking wordt verleend:
A. wanneer schade is ontstaan uit of veroorzaakt door:
1. gewapend conflict;
onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval waarin staten of andere
georganiseerde partijen elkaar of althans de een de ander, gebruik makend van militaire
machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het
gewapend optreden van een vredesmachten.
2. burgeroorlog;
onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer georganiseerde, gewelddadige strijd
tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van
die staat is betrokken.

3. opstand;
onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat,
gericht tegen het openbaar gezag.
4. binnenlandse onlusten;
onder binnenlandse onlusten wordt verstaan min of meer georganiseerde gewelddadige
handelingen op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat.
5. oproer;
onder oproer wordt verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige
beweging gericht tegen het openbaar gezag.
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.
.
7. terrorisme
onder terrorisme wordt verstaan gewelddadige handelingen begaan door enige
organisatie teneinde indruk te maken op de bevolking en een klimaat van onzekerheid te
scheppen.
8. rellen, relletjes of opstootjes;
onder rellen, relletjes of opstootjes wordt verstaan incidentele geweldmanifestaties.

B. zodra en zolang enig deel van het grond- of luchtgebied van het land, waarin het
verzekerde zich bevindt, betrokken is bij enig gewapend conflict of burgeroorlog,
wanneer schade is ontstaan door:
1. vliegtuigen, projectielen of ontploffingsmiddelen, gebruikt door, bestemd voor of
achtergelaten door enig gewapende macht, ongeacht hoe de brand of ontploffing mocht
zijn ontstaan;
2. gedragingen van leden van enige gewapende macht, welke zodanig afwijken van de
in het normale burgerlijke verkeer gangbare normen, dat zij redelijkerwijze geacht
kunnen worden te zijn beïnvloed door het feit, dat enig deel van het grond- of
luchtgebied van het land waarin het verzekerde zich bevindt, betrokken is bij enig
gewapend conflict of burgeroorlog;
een en ander voorzover zodanige schade niet reeds krachtens het sub a bepaalde is
uitgesloten;
C. wanneer de schade is ontstaan door aardbevingen en vulkanische uitbarstingen;
D. wanneer de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties of radio-actieve straling, onverschillig hoe en waar ontstaan;
E. wanneer de schade een gevolg is van kwade opzet van de verzekerde;
F. voor inwendig verbrande electro-, benzine-,olie- of andere motoren, broedmachines,
elektrische toestellen en alle andere voorwerpen, die zelf warmte ontwikkelen of kunnen
ontwikkelen;

G. wanneer de schade is ontstaan door zengen of schroeien, niet gevolgd of
voorafgegaan door brand;
H. wanneer de verzekerde niet heeft voldaan aan de verplichtingen hem door de statuten
of het reglement van de maatschappij opgelegd of in gebreke is met de nakoming van
zijn financiële verplichtingen tegenover de maatschappij op grond waarvan verzekerde
al of niet reeds is geschorst;
I. indien de verzekerde onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt of niet tijdig
opgave heeft gedaan van brandgevaar verhogende omstandigheden.
J. indien de verzekerde zaken in afwijking zijn gerealiseerd van hetgeen uit tekeningen
ten behoeve van vergunningen e.d. blijkt, zulks indien dergelijke afwijkingen van
invloed kunnen zijn op het verzekerde risico.
Het bestuur is bevoegd om in de van F. tot en met J. omschreven gevallen vergoeding te
verlenen, indien het daartoe termen aanwezig acht.
Artikel 4
Van verzekering zijn voorts uitgesloten geld en geldswaardige papieren, bouwvallige
panden en hun inhoud en fabrieken en opslagplaatsen van ontplofbare stoffen.
INBOEDEL
Artikel 5
Indien de verzekering betrekking heeft op huishoudelijke inboedel, geschiedt de
verzekering tevens tegen de brandschade toegebracht aan:
a. kleding onverschillig waar binnen Nederland;

b. de goederen, welke zich in de was bevinden, onverschillig waar binnen Nederland;
c. goederen, welke zich elders binnen Nederland in bewaring of herstelling bevinden,
zulks tot een maximum van 10 pct. van de verzekerde som;
d. de inboedel, aan logés of inwonenden toebehorende, die zich gedurende de loop der
verzekering in het voor inboedel verzekerde pand mochten bevinden, doch met dien
verstande, dat deze verzekering in de eerste plaats de inboedel van de verzekerde zelf
dekt, terwijl indien en voorzover daarop teveel is verzekerd, het surplus dient tot
dekking van de inboedel van logés of inwonenden.
In de sub a, b, c en d genoemde gevallen geldt deze verzekering overigens alleen, indien
de schade niet op elders lopende verzekeringen verhaalbaar is, onverschillig of deze
elders lopende verzekeringen van oudere of jongere datum zijn.

VASTSTELLING VAN VERZEKERDE SOMMEN
Artikel 6
De verzekerde som wordt vastgesteld in overleg met de kandidaat-verzekerde. De
schatters van de maatschappij hebben tot taak de kandidaat-verzekerde voor te lichten
omtrent de te verzekeren waarde.
Artikel 7
Voor onroerende zaken wordt als verzekerde som opgegeven het bedrag, nodig om de
aanwezige bouwwerken met al wat daarin aard- en nagelvast is weer in dezelfde staat op
te bouwen en te plaatsen, waar nodig onder aftrek van een zekere waardevermeerdering,
die het goed zal ondergaan door vernieuwing.

Artikel 8
Tenzij in de verzekeringsovereenkomst anders is overeengekomen, worden
fundamenten, regenwaterbakken en dergelijke bouwsels, voorzover zij zich onder de
begane grond bevinden, niet medeverzekerd.
Artikel 9
1. Voor de bepaling van de verzekerde som van grondstoffen, koopmansgoederen,
voorraden en levende have wordt aangenomen de marktwaarde of de van
overheidswege vastgestelde prijs.
2. De verzekerde som van de huishoudelijke inboedel en van de bedrijfsinventaris, kan
worden vastgesteld op basis van nieuwwaarde, echter met uitzondering van:
a. voorwerpen met antiquarische-of zeldzaamheidswaarde;
b. motorrijtuigen op twee of meer wielen, waaronder wordt verstaan alle door
eigen motor aangedreven rij- en voertuigen alsmede vaartuigen;
c. zaken, die onttrokken zijn aan het gebruik, waarvoor zij bestemd waren;
d. afzonderlijke voorwerpen van de bedrijfsinventaris, waarvan de nieuwwaarde op het
moment van het evenement hoger is dan € 10.000;
e. zaken, waarvan de dagwaarde onmiddellijk voor het evenement minder bedraagt dan
40 % van de nieuwwaarde;
f. elektrische apparatuur;

3. Onder ‘nieuwwaarde’ dient te worden verstaan het bedrag dat onmiddellijk voor het
evenement nodig zou zijn geweest om nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en
kwaliteit aan te schaffen.
4. Onder ‘dagwaarde’ dient te worden verstaan nieuwwaarde onder aftrek van een
bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage.
5. Voor de bepaling van de verzekerde som van huishoudelijke inboedel en van de
bedrijfsinventaris, die niet onder de nieuwwaarde vallen alsmede van de overige
roerende goederen, wordt opgegeven de dagwaarde, danwel de waarde aan de hand van
een te hanteren afschrijvingspercentage.
6. Het afschrijvingspercentage als bedoeld in lid 5 is voor de hieronder genoemde
apparatuur als volgt:
tv, radio e.d.
koelkasten,
was-, droogmachines
diepvriezers
computers

tot het 9e jaar nieuwwaarde, 9e en 10e jaar 40% van nieuwwaarde
tot het 9e jaar nieuwwaarde, 9e en 10e jaar 40% van nieuwwaarde
tot het 9e jaar nieuwwaarde, 9e en 10e jaar 40% van nieuwwaarde
tot het 16e jaar nieuwwaarde, daarna afschreven
elk jaar 25% afschrijving

SCHADEREGELING
Artikel 10
1. Schaden tot € 5000 worden door het bestuur vastgesteld. Het bestuur kan zich ten
behoeve van de vaststelling doen bijstaan door een deskundige.
2. Schaden anders dan bedoeld in lid 1 van dit artikel worden zoveel mogelijk in overleg
tussen verzekerde en bestuur vastgesteld. Beiden kunnen zich door een deskundige laten
bijstaan.
3. Behalve indien de schade overeenkomstig de vorige leden wordt geregeld, worden
van alle schaden de bedragen van de waarden, die de grondslag vormen voor de
vaststelling van de schade en de schadevergoeding, bindend vastgesteld door taxateurs.
4. Daartoe wijzen de maatschappij en de verzekerde binnen 5 dagen nadat is
vastgesteld dat partijen niet langs de weg van lid 2 tot een vergelijk zijn gekomen elk
een taxateur aan en geven van de benoeming binnen die tijd kennis aan de andere partij.
5. Indien de verzekerde binnen die tijd geen taxateur heeft aangewezen, wordt de
schade door de taxateur van de maatschappij alleen vastgesteld.
6. De beide taxateurs bedoeld in lid 4 stellen tezamen vast de waarden, bedoeld
hieronder in artikel 11 lid 1.

7. Beide taxateurs benoemen, voordat zij hun werkzaamheden aanvangen, tezamen een
onpartijdige derde taxateur, die, indien de door partijen benoemde taxateurs niet tot
overeenstemming kunnen geraken, alleen de bedoelde waarden vaststelt, na de door
partijen benoemde taxateurs te hebben gehoord, althans te hebben opgeroepen. Blijven
de taxateurs in gebreke tezamen een onpartijdige taxateur te benoemen, dan wordt deze
op verzoek van de meest gerede partij benoemd door de Rechtbank Zwolle-Lelystad
sector Kanton, locatie Zwolle.
8. De taxateurs kunnen zich te allen tijde doen bijstaan en voorlichten door
deskundigen.
9. De kosten van schaderegeling en van de taxateurs worden voldaan door de
maatschappij. Echter zullen de kosten van de door de verzekerde benoemde taxateur,
voorzover zij het bedrag van de declaratie van de taxateur van de maatschappij te boven
gaan, voor rekening van de verzekerde komen.
10. Het bedrag der kosten door de maatschappij betaald, wordt, voorzover het voor
rekening van de verzekerde komt, voor zover mogelijk verrekend met de eerste termijn
van de schadebetaling.
11. Van elke schade komen de eerste € 100, - voor rekening van de verzekerde.

TAXATIE
Artikel 11
1. De taxateur stelt vast en volgt daarbij zoveel mogelijk de omschrijving van het
bewijs van aandeel:
A. bij onroerende goederen:
1e. de herbouwwaarde onmiddellijk voor de brand;
2e. de verkoopwaarde van het verzekerde goed, onmiddellijk voor de brand,
alles zonder de grond en zonder de bouwsels, bedoeld in artikel 8, tenzij deze
medeverzekerd zijn;
3e. de kosten nodig om het beschadigde onmiddellijk na de brand weer zo goed
mogelijk in de vorige staat te herstellen of te herbouwen;
4e. de verkoopwaarde van de restanten of het evenredig aandeel van het verzekerde, dat
geacht moet worden verloren te zijn gegaan;
B. bij roerende goederen:
1e. de aard en de hoeveelheid der goederen, die aanwezig waren op het tijdstip
onmiddellijk voorafgaande aan de brand;
2e. de waarde daaraan toe te kennen volgens dit reglement;
3e. de waarde van de teniet gegane zaken, niet vallende onder het bepaalde sub 4e,
hetzij door vast te stellen de waarde van de restanten, hetzij door aan te geven het
evenredige deel, waarop de schade moet worden geschat;
4e. de kosten van herstel of vervanging van die goederen, die hersteld of vervangen
kunnen worden, alsmede de verkoopwaarde de goederen in onbeschadigde en in
beschadigde toestand.
2. De verzekerde zal desgevraagd aan de taxateur binnen 4 dagen na de opdracht
overleggen staten en specificaties van de zaken, die onmiddellijk voor de brand
aanwezig waren.

3. De taxateur bepaalt deze waarden naar de maatstaven, aangegeven in artikel 7 en 9,
waarbij de gewaardeerde schade nimmer zal overschrijden het bedrag, waarvoor het
beschadigde kan worden hersteld of vervangen.
4. Indien de schade is ontstaan door broei van hooi of andere aan broei onderhevige
zaken, staat het aan het bestuur vrij op dit schadebedrag een som in mindering te
brengen wegens waardevermindering van het hooi enz. voordat de brand uitbrak.
5. De taxateur controleert nauwgezet de in het tweede lid van dit artikel bedoelde
staten.
6. Op daartoe door de maatschappij te verstrekken formulieren maakt de taxateur van
zijn bevindingen een proces-verbaal in drievoud op, waarin zijn waarderingen zijn
opgenomen. Hij verstrekt daarvan twee door hem getekende exemplaren aan de
maatschappij en een exemplaar aan de verzekerde.

VASTSTELLING VAN DE SCHADEVERGOEDING
Artikel 12
1. De schade door de verzekerde geleden wordt geacht te bedragen bij onroerende
zaken:
1e. indien de verzekerde te kennen geeft tot herbouw of herstel te willen overgaan, de
geschatte kosten van herbouw of herstel volgens het rapport van de taxateur(s);
2e. indien de verzekerde te kennen geeft niet tot herbouw of herstel te willen overgaan,
het bedrag van de schade berekend naar verkoopwaarde volgens het rapport van de
taxateur(s);

3e. indien de verzekerde te kennen geeft slechts gedeeltelijk tot herbouw of herbouw te
willen overgaan of in kleiner omvang te willen herbouwen, een nader door de
taxateur(s) op te stellen evenredig deel van de schade hiervoor sub 1e bedoeld, terwijl
aan het restant de schade wordt geacht te zijn het daarmee evenredige deel van de sub
2e bedoelde schade;
2. De schade door de verzekerde geleden wordt geacht te bedragen bij roerende zaken:
1e. indien en voorzover de verzekerde te kennen geeft dat hij ze wil herstellen of
vervangen, de kosten van herstel of vervanging op het tijdstip van de brand volgens het
rapport van de taxateur(s);
2e. indien niet tot herstel of vervanging wordt overgegaan, nihil.
3. De maatschappij stelt het bedrag van de schadevergoeding vast op grond van het
verzekeringsreglement, het bewijs van aandeel en het proces-verbaal van de opneming
en de waardering van de schade. Indien daarbij is gebleken, dat de verzekerde som voor
enig in het bewijs van aandeel genoemd deel van het verzekerde lager is dan de waarde
daaraan door de taxateur(s) onmiddellijk voor de brand toegekend, zal de
schadevergoeding op die zaken uit te keren in evenredigheid worden verminderd. Deze
vaststelling is definitief behalve voor het geval anders is voorzien in het navolgende
artikel.
4. Indien bij schade aan roerende zaken mocht blijken, dat de verzekerde som voor enig
onderdeel te laag is aangegeven, maar een ander onderdeel, aanwezig op hetzelfde risico
en waarvoor geen lagere premie is genoteerd, een overschot op de verzekerde som
vertoont, staat het aan de maatschappij vrij dat overschot te voegen bij de verzekerde
som, die anders onvoldoende zou zijn en wordt eerst daarna de berekening van de
evenredigheid, bedoeld in het voorgaande lid, toegepast.

5. Zijn er meerdere onderverzekeringen bij zulk een verrekening betrokken dan wordt
het door oververzekering beschikbare surplus in verhouding over die
onderverzekeringen verdeeld.
6.Voor geen onderdeel zal de schadevergoeding meer bedragen dan de daarvoor in het
bewijs van aandeel verzekerde som, behalve in gevallen bedoeld in lid 4.
Artikel 13
1. Betaling van de schadevergoeding geschiedt voor onroerende zaken die niet
herbouwd, hersteld of vervangen worden, binnen drie maanden nadat de maatschappij
het bedrag van de schadevergoeding heeft vastgesteld.
2. In geval van herbouw, herstel of vervanging is de verzekerde desgevraagd verplicht
de rekeningen van de herbouw, herstel of vervanging, nadat deze is voltooid of
geschied, aan de maatschappij over te leggen.
3. Indien het bedrag van de kosten van herstel, herbouw of vervanging van het
beschadigde blijft beneden het bedrag van de schade, dat de taxateur(s) vaststelde(n),
kan de maatschappij het bedrag van de schadevergoeding herzien en definitief
vaststellen op grondslag van de werkelijk gemaakte kosten van herbouw, herstel of
vervanging.
4. Indien de verzekerde niet binnen 12 maanden na de brand met het herstel of de
herbouw van de onroerende zaken is aangevangen en dit herstel of deze herbouw niet
binnen 24 maanden na de brand is voltooid, of indien het herstel of de vervanging van
de roerende goederen niet binnen 12 maanden is voltooid, wordt, tenzij de maatschappij
voor deze termijnen uitstel heeft verleend, de schade alsnog berekend op basis van de
verkoopwaarde en wordt de schadevergoeding op die basis vastgesteld.

5. Indien verzekerde naderhand blijkt slechts gedeeltelijk of in kleiner omvang te
hebben herbouwd, wordt lid 3 toegepast, tenzij de maatschappij er alsnog in bewilligt
op de grondslag van artikel 12 lid 1a sub 3e de schade te regelen.
6. De betaling van de schadevergoeding ingeval van herbouw, herstel of vervanging
geschiedt, nadat het herstel of de herbouw is voltooid en het bestuur in voorkomende
gevallen de schadevergoeding nader heeft vastgesteld.
7. De maatschappij kan gedurende de herbouw, het herstel of vervangen naargelang
deze gevorderd is, voorschotten op de vast te stellen schadevergoeding verstrekken.
8. De maatschappij kan in geval schade aan onroerende zaken bevrijdende betalingen
doen aan de hypotheekhouder van de hypotheek waarmee de onroerende zaak is belast.

AANVULLENDE BEPALINGEN

Artikel 14
1. De maatschappij zal geen schadevergoeding uitkeren indien de schade is ontstaan, of
mede is ontstaan ten gevolge van omstandigheden welke de verzekerde zijn toe te
rekenen. De maatschappij is gerechtigd naar evenredigheid uit te keren indien de
omstandigheden als bedoeld in de eerste volzin daartoe aanleiding geven.

2. Kachels, houtkachels en open haarden dienen deskundig te worden geplaatst zonder
brandbare materialen in de directe omgeving zoals brandbare grondplaten of
betimmering en met een afvoer die geschikt en veilig is voor de betreffende kachel of
haard.
3. Voor verzekeringsovereenkomsten die zijn ingaan na het van kracht worden van dit
reglement en renovaties na bedoelde datum bij reeds bestaande
verzekeringsovereenkomsten, geldt dat de kachels en haarden dienen te zijn aangesloten
op een gemetseld rookgasafvoerkanaal; indien voor de aansluiting op de schoorsteen
gebruik gemaakt wordt van een stuk pijp, dient deze dubbelwandig te zijn. De pijp dient
te zijn omkokerd met 12 mm. plaatmateriaal en rondom tenminste 6 cm vrij. In de pijp
mogen bochten zijn aangebracht van maximaal 30 graden.
4. Schoorsteenkanalen dienen jaarlijks voor aanvang van het stookseizoen te worden
gereinigd door een erkend schoorsteenveger waarvan verzekerde bewijs zal moeten
kunnen overleggen.
5. Houtkachels en open haarden mogen niet zonder toestemming van de maatschappij
worden aangesloten op de CV-installatie. De maatschappij geeft dergelijke toestemming
slechts schriftelijk.

6. Indien de verzekerde zaak een rieten dak heeft, of de verzekerde inboedel is opgesteld
in een gebouw met een rieten dak, dan is een vonkenvanger op schoorsteenkanalen
waarop een open haard of allesbrander is aangesloten verplicht.
7. Verzekerde dient te beschikken over een goed bereikbare poederblusser met
voldoende capaciteit.
8. Leegstand van de onroerende zaak dient onmiddellijk aan de maatschappij gemeld te
worden. Is er sprake van leegstand op de schadedag, welke bij de maatschappij
onbekend was, dan vindt automatisch schaderegeling plaats op basis van maximaal 40%
van de verzekerde som.
HET BEWIJS VAN AANDEEL
Artikel 15
1. Het bewijs van aandeel zal bevatten een zo juist mogelijke omschrijving van de
verzekerde zaken en van de plaats waar deze zich bevinden, naam en woonplaats van de
deelnemer, de verzekerde som, gelijk deze op grond van dit reglement is vastgesteld, de
bij de afgifte van het bewijs van aandeel te betalen voorschotpremie en kosten, het
tijdstip van aanvang der verzekering, een verwijzing naar de bepalingen van de statuten
en dit reglement zoals deze luiden of nader mochten worden gewijzigd.
2. Wijzigingen en aanvullingen van het bewijs van aandeel worden gewaarmerkt door
de secretaris-boekhouder.
Artikel 16
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

STORM
SCHAKELBEPALING
Artikel 1
Alle regelingen in het reglement betreffende brand zijn evenzeer van toepassing op de
stormverzekering behoudens die welke daarop naar hun aard niet toepasselijk kunnen
zijn en voor zover hierna daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
HET VERZEKERDE RISICO
Artikel 2
1. De verzekering geschiedt tegen schade aan verzekerde zaken ten gevolge van storm
waarbij onder ‘storm’ wordt verstaan: wind met een snelheid van ten minste 14 meter
per seconde.
2. Storm, of de afwezigheid daarvan, kan worden aangetoond door middel van opgaven
van meteorologische instituten. Indien een plaatselijke storm niet is waargenomen door
een meteorologisch instituut, dan kan de verklaring van betrouwbare getuigen en/of het
feit dat meerdere gebouwen in de omgeving van het verzekerde object blijkbaar
stormschade hebben geleden als genoegzaam bewijs dienen dat storm in de zin van dit
reglement heeft plaatsgevonden.
Artikel 3
Met stormschade wordt gelijkgesteld:
a. schade, direct of indirect veroorzaakt door het neerstorten van bomen of andere
voorwerpen ten gevolge van storm;
b. schade door regen, sneeuw, hagel of smeltwater voor zover deze het gevolg is van
schade aan het pand tengevolge van storm;
c. schade veroorzaakt door gehele of gedeeltelijke vernieling van het pand, op last van
hogerhand geschied, wegens de toestand van het reeds door storm beschadigde gebouw.

UITSLUITINGEN
Artikel 4
Met inachtneming van algemene uitsluitingen waarin is voorzien bij statuten of
reglement wordt geen uitkering verleend:
a. voor schaden aan tuinen, bomen of bossen, te velde staande gewassen, schepen of
andere drijvende voorwerpen, ook indien zij in aanbouw zijn, sluizen of waterkeringen,
molens, hijskranen in de buitenlucht, elektrische leidingen en geleidingen;
b. voor schade aan glasruiten, schuttingen, omheiningen, antennes, bliksemafleiders of
andere voorwerpen op of aan daken, schoorstenen of gevels bevestigd (zoals
zonneschermen en lijsten daarvan, luchtkokers, pijpen, kroonlijsten, luiken,
vlaggenstallen e.d.), tenzij het verzekerde gebouw waartoe die zaken behoren door
dezelfde storm schade heeft opgelopen.
c. indien de verzekerde de verplichtingen betreffende het betalen van premie of het
opvolgen van instructies niet nakomt.
d. voor schade aan een opstal of de zich daarin bevindende of daarbij behorende zaken,
indien de opstal langer dan 45 achtereenvolgende dagen onbewoond of buiten gebruik is
geweest, tenzij de verzekerde aantoont dat de opstal gedurende die tijd onder behoorlijk
toezicht is gesteld;
e. voor schade veroorzaakt door overstroming, ook indiende overstroming is
veroorzaakt door storm;
f. indien en voor zover de schade mede het gevolg is van het niet in goede staat van
onderhoud verkeren van het gebouw;
g. voor gevolgschade van storm, zoals inkomensderving of bedrijfsschade ontstaan door
bedrijfsstagnatie, verhoogd voedergebruik, slechtere legresultaten en andere schade die
indirect het gevolg is van stormschade.

EIGEN RISICO
Artikel 5
Terzake van elke stormschade blijft een nader te noemen bedrag voor rekening van de
verzekerde, t.w.
a. voor agrarische en qua bouwaard daarmee gelijk te stellen objecten: 2 0/00 per
verzekerd gebouw met een minimum van € 180,- en een maximum van € 455,-. Voor
gebouwen met een of meer open zijden (hooibergen, kapschuren e.d.) geldt een extra
eigen risico van € 90,- per gebeurtenis. Het totale eigen risico zal echter nimmer meer
bedragen dan € 455,- per complex en per schadegebeurtenis.
b. Voor overige objecten: 1 0/00 van de verzekerde som met een minimum van € 135,en een maximum van € 455,-.
AANVULLENDE BEPALINGEN
Artikel 6
De maatschappij is bevoegd met een deelnemer overeen te komen dat bepaalde risico’s
van verzekering zullen zijn uitgesloten of dat uitgesloten risico’s in de verzekering
zullen worden opgenomen, zo nodig op bijzondere voorwaarden.
Artikel 7
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

UITGEBREIDE GEVARENVERZEKERING
SCHAKELBEPALING
Artikel 1
Alle regelingen in het reglement betreffende brand en storm zijn evenzeer van
toepassing op de uitgebreide gevarenverzekering behoudens die welke daarop naar hun
aard niet toepasselijk kunnen zijn en voor zover hierna daarvan niet uitdrukkelijk wordt
afgeweken.
HET VERZEKERDE RISICO UITGEBREIDE OPSTALVERZEKERING
Artikel 2
Naast de schade verzekerd op grond van artikel 1 is verzekerd door de uitgebreide
opstalverzekering:
1) braakschade
2) water-, stoom en neerslagschade
3) aanrijdings- en aanvaringsschade
4) schade door olie uit leidingen en tanks
5) schade door relletjes, werkstaking en plundering
6) schade door vandalisme
7) huurderving
8) opruimingskosten
Artikel 3
Huurderving en opruimingskosten worden boven de verzekerde som vergoed tot
maximaal 10% van de verzekerde som.

HET VERZEKERDE RISICO UITGEBREIDE INBOEDELVERZEKERING

Artikel 4
Naast de schade verzekerd op grond van artikel 1 is verzekerd door de uitgebreide
opstalverzekering:
1) diefstalschade
2) schade door vermissing
3) water-, stoom en neerslagschade
4) aanrijdings- en aanvaringsschade
5) transportschade
6) koelschade
7) schade door olie uit leidingen en tanks
8) schade door relletjes, werkstaking en plundering
9) schade door vandalisme
10) schade door afpersing en beroving
11) opruimingskosten
12) hotel- en pensionkosten
13) kosten van vervoer en opslag
14) herstellingkosten van de tuin
15) braakschade aan huurwoning
16) inductieschade
Artikel 5
Hotel- en pensionkosten, kosten van vervoer en opslag, herstellingskosten van de tuin
en braakschade aan de huurwoning worden boven de verzekerde som vergoed tot
maximaal 10% van de verzekerde som.

Artikel 6
De vergoedingen voor huurderving, hotel- en pensionkosten, kosten van vervoer en
opslag, opruimingskosten, herstellingskosten van de tuin en braakschade aan de
huurwoning zullen gezamenlijk beperkt blijven tot ten hoogste 50% van de verzekerde
som.

DEFINITIES en DEKKING
Artikel 7 Diefstal
Diefstal uit het op het bewijs van deelname omschreven pand is gedekt indien er tevens
aantoonbare braakschade zichtbaar is. Eveneens dekt deze verzekering diefstal uit
andere panden, bijgebouwen en boxen, echter eveneens uitsluitend na aantoonbare
braak daaraan. Indien de verzekerde niet beschikt over een zelfstandige woning, maar
bij anderen inwoont, vindt vergoeding voor schade door diefstal uitsluitend plaats na
braak aan het/de door de verzekerde bewoonde vertrek(ken). De maatschappij verlangt
een proces-verbaal van aangifte alvorens een vergoeding toe te kennen.
Artikel 8 Vermissing
Gedekt is vermissing van zich in de op het bewijs van deelname omschreven
hoofdverblijf bevindende verzekerde voorwerpen, mits diefstal daarvan aannemelijk
wordt gemaakt. De maatschappij verlangt een proces-verbaal van aangifte alvorens een
vergoeding toe te kennen.
Artikel 9 Braakschade
Gedekt is beschadiging van de verzekerde opstallen als gevolg van inbraak of poging
daartoe. Voorts is gedekt schade door diefstal van aan de verzekerde opstallen
verwerkte materialen. De maatschappij verlangt een proces-verbaal van aangifte
alvorens een vergoeding toe te kennen.

Artikel 10 Water, stoom en neerslag
Verzekerd is schade veroorzaakt door:
1) water of stoom, onvoorzien gestroomd uit binnen of buiten het gebouw gelegen
leidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties van waterleidingen en
centrale verwarming, als gevolg van springen door vorst, breuk of ander
plotseling optredend defect. Tot de dekking behoort ook de schade verbonden
aan de kosten van opsporing van het defect en het daarmee verband houdende
breek- en herstelwerk. In geval van het springen van leidingen, toestellen en
sanitair van waterleidings- en centrale verwarmingsinstallaties door vorst,
worden eveneens de beschadigde leidingen, toestellen en sanitair vergoed;
2) water overgelopen uit de bij 1) bedoelde toestellen en installaties;
3) neerslag (regen, sneeuw, hagel en smeltwater), tenzij binnengekomen door
openstaande ramen, deuren en luiken;
4) water, binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten toestellen en
installaties;
5) water uit aquaria door breuk of defect daarvan. Tot de dekking van de
inboedelverzekering behoort niet de schade van de gebroken aquaria zelf
alsmede de inhoud voor zover die verloren is gegaan.
Artikel 11
Voor de inboedelverzekering geld dat de in artikel 10 bedoelde kosten tot maximaal
10% van de verzekerde som worden vergoed voor zover deze ten laste komen van de
verzekerde als huurder en niet door een andere verzekering zijn gedekt.
Artikel 12
Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade door vochtdoorlating van muren,
constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw.
Artikel 13
Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade door overstroming. Ook niet indien de
oorzaak van de overstroming een voorval is waartegen de verzekering dekking biedt.

Artikel 14
Niet voor vergoeding in aanmerking komen kosten verbonden aan reparatie van daken,
dakgoten en regenpijpen.
Artikel 15 Aanrijding en aanvaring
De verzekering dekt schade aan de verzekerde zaken veroorzaakt door aanrijding van
voertuigen of aanvaring van vaartuigen, alsmede schade door afgevallen en/of
uitgevloeide lading.
Artikel 16 Transport
De verzekering dekt schade aan verzekerde zaken bij verhuizing of tijdens overbrenging
naar herstel- of bewaarplaatsen, voor zover niet door de vervoerder verzekerd en
uitsluitend in geval van
- een aan het vervoermiddel overkomen ongeval;
- het onklaar raken van hijsgerei, danwel het vallen tijdens het hijsen;
- diefstal van niet onbeheerd achtergelaten zaken.
In geval van diefstal verlangt de maatschappij een proces-verbaal van aangifte alvorens
een vergoeding toe te kennen.
Artikel 17 Koelschade
De verzekering dekt schade aan levensmiddelen in koelkasten en diepvriezers als
gevolg van een defect aan het apparaat of door stroomuitval.
Artikel 18 Olie uit leidingen en tanks
De verzekering dekt schade door olie, onvoorzien uitgestroomd uit metalen leidingen of
uit metalen tanks, deel uitmakende van centrale verwarmingsinstallaties of behorende
bij haarden of kachels die zijn aangesloten op vaste afvoerkanalen. Uitgesloten is
schade door of tijdens het vullen danwel het vervoeren van de tank, haard of kachel.

Artikel 19 Werkstakingen, relletjes en plundering
De verzekering dekt schade aan de verzekerde zaken veroorzaakt door deelnemers aan
werkstakingen, relletjes en plunderingen, met inachtneming van de algemene
uitsluitingen neergelegd in statuten en reglement.
Artikel 20 Vandalisme
De verzekering dekt schade veroorzaakt door vandalisme gepleegd door iemand die
wederrechtelijk is binnengedrongen. Dekking tegen vandalisme geldt niet voor
leegstaande panden als bedoeld in artikel 4d van het Reglement Storm.
Artikel 21 Afpersing en beroving
De verzekering dekt schade door afpersing en beroving indien deze is voorafgegaan
door geweld of dreiging daarmee, zodanig dat een redelijk handelend mens voor dit
geweld of dreiging daarmee zwicht.
Artikel 22 Huurderving
De verzekering dekt schade ontstaan door huurderving of gemis van gebruik door
verzekerde ten gevolge van het geheel of gedeeltelijk onbewoonbaar of voor het doel
onbruikbaar worden van de verzekerde opstallen door een van de hiervoor genoemde
voorvallen en zulks tot een maximum van 10% van het voor de beschadigde opstallen
verzekerde bedrag. Indien verzekerde de verzekerde opstallen geheel of gedeeltelijk zelf
in gebruik heeft, dan zal hij beschouwd worden als ware hij de huurder. Voor elke dag
dat de onbewoonbaarheid voortduurt zal 1/365 gedeelte van het aangenomen bedrag van
de huurderving worden vergoed.
Artikel 23 Hotel- en pensionkosten
Redelijk hotel- en pensionkosten die verzekerde na goedkeuring van de maatschappij
maakt als gevolg van een door de verzekering gedekte schade, worden vergoed.

Artikel 24 Vervoer en opslag
Redelijk kosten van vervoer en opslag die verzekerde na goedkeuring van de
maatschappij maakt als gevolg van een door de verzekering gedekte schade, worden
vergoed.
Artikel 25 Opruimingskosten
De maatschappij vergoedt opruimingskosten gemaakt ten aanzien van de verzekerde
opstallen nadat zich een gebeurtenis heeft voorgedaan waartegen deze verzekering
dekking biedt, zulks tot een maximum van 10% van het voor het voor de opstallen
verzekerde bedrag. Onder opruimingskosten wordt uitsluitend verstaan de niet reeds in
de schadetaxatie begrepen kosten van wegruiming en/of afbraak van de bij het bewijs
van deelname verzekerde object, voor zover deze wegruiming en/of braak het
noodzakelijke gevolg is van een op het bewijs van aandeel gedekte schade. Het bedrag
van deze kosten zal worden vastgesteld door dezelfde schatters als die het bedrag van de
overige schades hebben vastgesteld.
Artikel 26 Herstellingskosten van de tuin
De maatschappij vergoedt herstellingskosten van de tuin en de daarin aanwezige
beplanting behorende bij de op het bewijs van deelname omschreven woning na
beschadiging daarvan als gevolg van een door de verzekering gedekte schade.
Artikel 27
Voor de schaden bedoeld in de artikelen 22 tot en met 27 biedt de maatschappij dekking
tot ten hoogste 10% boven de verzekerde som per schade en tot ten hoogste 50% van de
verzekerde som voor de schaden gezamenlijk.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 28
Alle algemene uitsluitingen bij statuten en reglement Brand en Storm bepaald zijn
onverkort van toepassing, behoudens in die gevallen waarbij daar uitdrukkelijk van
wordt afgeweken.
Artikel 29 Opstallen
Onder ‘opstallen’ wordt verstaan al hetgeen gebruikelijk deel van het gebouw uitmaakt.
Garages, boxen en bergschuurtjes van onverschillig welke bouwaard en dekking indien niet voor een afzonderlijk bedrag verzekerd – en terreinafscheidingen zijn
begrepen in het bedrag, verzekerd op het gebouw. Funderingen zijn – tenzij uit het
bewijs van deelname het tegendeel blijkt – van de verzekering uitgesloten, evenals
onderdelen van het gebouw die op speciale voorwaarden of op een speciale polis bijvoorbeeld een glasverzekeringspolis – verzekerd kunnen zijn, echter uitsluitend voor
wat betreft de op de speciale voorwaarden of polis gedekte gebeurtenissen.
Artikel 30 Inboedel
Onder ‘inboedel’ wordt verstaan de roerende goederen die behoren tot de particuliere
huishouding van de verzekerde, diens inwonende gezins- en familieleden, niet betalende
gasten, alsmede de particuliere inboedel van derden die verzekerde onder zijn berusting
heeft en voor zover deze zaken niet voldoende verzekerd zijn door de belanghebbende.
Eén en ander uitsluitend voor zover de verzekerde som toereikend is. Niet tot de
inboedel worden gerekend: motorrijtuigen met een cilinderinhoud van 50 cc of meer,
onbewerkte edele metalen, ongezette edelstenen, luchtvaartuigen en levende have, tenzij
uitdrukkelijk meeverzekerd. Evenmin worden lijfsieraden tot de inboedel gerekend
indien deze een waarde van € 2.500,- te boven gaan, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 31 Dekkingsgebied inboedel
De verzekering biedt dekking op verzekerde roerende zaken voor zover deze zich in
Nederland bevinden:
- in de op het bewijs van deelname omschreven woning met eventuele
bijgebouwen van onverschillig welke bouwaard of dekking;
- in andere – niet verplaatsbare – panden indien de inboedel zich daar voor korte
tijd bevindt;
- permanent in andere panden indien de maatschappij hiervan in kennis is gesteld
en mee akkoord is gegaan;
- buitenshuis en ten gevolge van afpersing of beroving verloren indien vergezeld
van geweld of dreiging daarmee, zodanig dat een redelijk handelend mens
daarvoor zwicht. De maatschappij verlangt inzage in het proces-verbaal van
aangifte alvorens tot vergoeding over te gaan.
- in een auto in apart afgesloten ruimten daarvan (dashboardkastje en
kofferruimte) en de roerende zaken door diefstal zijn verloren na aantoonbare
braak van die afgesloten ruimten. Hierbedoelde schade wordt tot ten hoogste €
250 vergoed. De maatschappij verlangt inzage in het proces-verbaal van aangifte
alvorens tot vergoeding over te gaan.
Artikel 32 Huurdersbelang
Tot de inboedelverzekering behoort het ‘huurdersbelang’ hetwelk in houdt de
verzekering van schade aan zonneschermen, antennes, betimmeringen, parketvloeren,
behang, schilder- en witwerk en al hetgeen verder voor rekening van verzekerde in en
aan het door verzekerde gehuurde en bewoonde pand is aangebracht, voor zover
onderhoud, herstel en vernieuwing ten laste van verzekerde komt.

Artikel 33 Geld en waardepapieren
Geld en waardepapier is zonder extra premie op deze verzekering gedekt tot 10% van
de verzekerde som en tot ten hoogste € 1000,- en op voorwaarde dat het geld of het
waardepapier zich in de bewoonde ruimte bevindt.
Artikel 34
In alle gevallen waarin het reglement Uitgebreide Gevarenverzekering niet voorziet,
beslist het bestuur van de maatschappij.

BIJVERZEKERING GLASSCHADE
SCHAKELBEPALING
Artikel 1
Alle regelingen in het reglement betreffende brand en storm zijn evenzeer van
toepassing op de bijverzekering glasschade behoudens die welke daarop naar hun aard
niet toepasselijk kunnen zijn en voor zover hierna daarvan niet uitdrukkelijk wordt
afgeweken.
HET VERZEKERDE RISICO
Artikel 2
De bijverzekering glasschade dekt alle ruiten met een maximale oppervlakte van 6 m2,
diende tot lichtdoorlating, aanwezig in ramen en deuren van de omschreven woning,
tegen schade door breuk, veroorzaakt door een onzeker voorval.
Artikel 3
Tot de schade wordt ook gerekend:
- noodzakelijke kosten voor noodvoorzieningen tot een maximum van € 100,-;
- inboedelschade ten gevolge van glasscherven tot een maximum van € 250,-.

UITSLUITING
Artikel 4
Geen dekking wordt verleend bij schade aan
- liggend glas groter dan 1 m2;
- ruiten die dienen als afscheiding als in balkons of geplaatst in windschermen;
- ruiten geplaatst in ander materiaal dan hout, kunststof of aluminium;
- glas tijdens aan- of verbouw.
- glas in behandeling of bewerking, normale reiniging hieronder niet begrepen;
- gebrandschilderd glas in lood;
- gebogen glas;
- ruiten met een oppervervlakte van 8 m2 of meer;
- gevelversieringen in glas;
- op het glas aangebrachte versieringen, beschilderingen of opschriften.
EIGEN RISICO
Artikel 5
Iedere gedekte schade zal volledig vergoed worden, een en ander met inachtneming van
artikel 3.
SCHADEVERGOEDING
Artikel 6
In geval van breuk van ruiten zal de maatschappij het gebroken glas zo spoedig
mogelijk door ander glas van dezelfde soort en hoedanigheid doen vervangen, dan wel –
zulks ter beoordeling van de maatschappij – de kostprijs van het glas, vermeerderd met
de inzetkosten, in geld te vergoeden.

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 7
De maatschappij is bevoegd met een deelnemer overeen te komen dat bepaalde risico’s
van verzekering zullen zijn uitgesloten. Mogelijk worden de uitgesloten risico’s tegen
bijzondere voorwaarden verzekerd.
Artikel 8
In alle gevallen waarin het reglement Bijverzekering Glasschade niet voorziet, beslist
het bestuur van de maatschappij.

