Z.C.H. 1 – Horeca
(geldt alleen indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen)
DEKKING INVENTARIS / GOEDEREN
Indien de verzekering (mede) betrekking heeft op inventaris/goederen, dekt deze verzekering ook materiële
schade aan de in de polis omschreven zaken door een gedekte gebeurtenis zoals hieronder nader omschreven.
1. Inductie / overspanning
Inductie en overspanning beide als gevolg van bliksem.
2. Neerslag
Neerslag (waaronder te verstaan regen, sneeuw, hagel of smeltwater) en/of rioolwater
a. onvoorzien het gebouw binnengedrongen en/of
b. onvoorzien gestroomd uit inpandige afvoerleidingen.
Niet gedekt is schade:
c. door neerslag binnengedrongen via openstaande ramen of deuren;
d. door grondwater;
e. door het doorslaan van muren;
f. als gevolg van gebrek aan onderhoud van het gebouw.
3. Hevige lokale regenval
Water, onvoorzien het gebouw binnengedrongen door hevige lokale regenval.
Hieronder te verstaan het buiten zijn normale loop treden van water door hevige plaatselijke regenval, van ten
minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie waar de schade is
ontstaan.
Niet gedekt is schade door water vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen
van waterleidingen.
4. Sneeuwdruk
De druk die sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant van het gebouw.
5. Wateraccumulatie
De druk die een opeenhoping van regen- en of smeltwater uitoefent op het dak van het gebouw.
6. Rioolwater
Water afkomstig uit de openbare riolering, ook indien dit via afvoerpijpen, sanitaire en/of andere toestellen het
gebouw is binnengedrongen.
7. Waterbed
Water, onvoorzien gestroomd uit een waterbed.
8. Omvallen van kranen / hoogwerkers / heistellingen
Omvallen van kranen, hoogwerkers of heistellingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
9. Omvallen van bomen
Omvallen van bomen en afbreken van takken, ongeacht de oorzaak daarvan.
10. Elektriciteit / water / gas
Storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas, mits die storing langer dan 6 uur achtereen duurt.
11. Koel- / vriesinstallatie
Storing van een koel- of vriesinstallatie als gevolg van een defect daaraan. Deze dekking geldt voor de inhoud
van die installatie en voor de bedrijfsschade die als gevolg van de storing ontstaat.
12. Tapinstallatie
Drank, onvoorzien gestroomd of overgelopen uit een tapinstallatie en/of op deze aangesloten aan- en
afvoerleidingen, toestellen en/of tanks

VIBCLAUSULEBLAD Z.C.H.1HORECA0709

Ook gedekt is dan schade bestaande uit de verloren gegane drank zelf.
Indien de drank schade heeft veroorzaakt aan het in de polis omschreven gebouw of de inhoud daarvan, vallen
onder deze dekking ook
a. de kosten van opsporing en herstel van een defect aan een leiding, toestel of tank zoals hiervoor bedoeld;
b. het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan het gebouw voorzover dit voor rekening van
verzekerde als huurder van het gebouw is.
DEKKING BEDRIJFSSCHADE / RECONSTRUCTIE
Indien de verzekering (mede) betrekking heeft op bedrijfsschade of kosten van reconstructie, dekt deze
verzekering ook bedrijfsschade (of de kosten van reconstructie als dat uit de polis blijkt) die verzekerde tijdens
de uitkeringstermijn lijdt.
- door materiële schade aan zaken op het in de polis omschreven adres door een gedekte gebeurtenis, zoals
hieronder nader omschreven.
- materiële schade aan zaken op andere plaatsen zoals omschreven bij ” Elders in Nederland ” .
1. Inductie / overspanning
Inductie en overspanning beide als gevolg van bliksem.
2. Neerslag
Neerslag (waaronder te verstaan regen, sneeuw, hagel of smeltwater) en/of rioolwater
a. onvoorzien het gebouw binnengedrongen en/of
b. onvoorzien gestroomd uit inpandige afvoerleidingen.
Niet gedekt is schade:
c. door neerslag binnengedrongen via openstaande ramen of deuren;
d. door grondwater;
e. door het doorslaan van muren;
f. als gevolg van gebrek aan onderhoud van het gebouw.
3. Hevige lokale regenval
Water, onvoorzien het gebouw binnengedrongen door hevige lokale regenval.
Hieronder te verstaan het buiten zijn normale loop treden van water door hevige plaatselijke regenval, van ten
minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie waar de schade is
ontstaan.
Niet gedekt is schade door water vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen
van waterleidingen.
4. Hagel
Het inslaan van hagelstenen op de buitenkant van het gebouw.
5. Sneeuwdruk
De druk die sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant van het gebouw.
6. Wateraccumulatie
De druk die een opeenhoping van regen- en of smeltwater uitoefent op het dak van het gebouw.
7. Rioolwater
Water afkomstig uit de openbare riolering, ook indien dit via afvoerpijpen, sanitaire en/of andere toestellen het
gebouw is binnengedrongen.
8. Waterbed
Water, onvoorzien gestroomd uit een waterbed.
9. Omvallen van kranen / hoogwerkers / heistellingen
Omvallen van kranen, hoogwerkers of heistellingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
10. Omvallen van bomen
Omvallen van bomen en afbreken van takken, ongeacht de oorzaak daarvan.
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11. Elektriciteit / water / gas
Storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas, mits die storing langer dan 6 uur achtereen duurt.
12. Koel- / vriesinstallatie
Storing van een koel- of vriesinstallatie als gevolg van een defect daaraan. Deze dekking geldt voor de inhoud
van die installatie en voor de bedrijfsschade die als gevolg van de storing ontstaat.
13. Tapinstallatie
Drank, onvoorzien gestroomd of overgelopen uit een tapinstallatie en/of op deze aangesloten aan- en
afvoerleidingen, toestellen en/of tanks
14. Wegafzetting
Afzetting van een weg naar het bij verzekerde in gebruikzijnde gebouw als direct en rechtstreeks gevolg van
materiële schade aan een naburig gebouw door een gedekte gebeurtenis, zolang het gebouw op het in de polis
omschreven adres door die afzetting niet of verminderd toegankelijk is.
15. Elders in Nederland
Elders in Nederland voorzover het gaat om zaken van verzekerde, zoals hierna omschreven.
a. indien het zaken betreft die binnen een periode van 3 achtereenvolgende maanden na overbrenging vanaf het
in de polis omschreven adres, respectievelijk na aanschaf, naar dit adres zullen worden (terug)gebracht, geldt
deze dekking voor genoemde periode.
b. Indien het zaken betreft die worden verhuisd / overgebracht naar een ander adres met het oogmerk deze niet
binnen 3 maanden naar het in de polis omschreven adres (terug) te brengen, geldt deze dekking volgens de
regeling zoals vermeld onder Hoofdstuk Wijziging van het risico.
Deze dekking geldt voor beide onderdelen afzonderlijk voor genoemde periode op de hierna genoemde plaatsen.
c. In gebouwen (geen strandpaviljoens) tegen een gedekte gebeurtenis.
d. Op andere plaatsen, zoals in de open lucht, in tenten, strandpaviljoens, voer- en vaartuigen, caravans en
aanhangwagens alleen tegen brand, brandblussing, blikseminslag, inductie / overspanning, ontploffing,
luchtverkeer en gewelddadige beroving / afpersing.

DEKKING GEBOUW
Indien de verzekering (mede) betrekking heeft op gebouw, dekt deze verzekering ook materiële schade aan de in
de polis omschreven zaken door een gedekte gebeurtenis zoals hieronder nader omschreven.
1. Inductie / overspanning
Inductie en overspanning beide als gevolg van bliksem.
2. Neerslag
Neerslag (waaronder te verstaan regen, sneeuw, hagel of smeltwater) en/of rioolwater
a. onvoorzien het gebouw binnengedrongen en/of
b. onvoorzien gestroomd uit inpandige afvoerleidingen.
Niet gedekt is schade:
c. door neerslag binnengedrongen via openstaande ramen of deuren;
d. door grondwater;
e. door het doorslaan van muren;
f. als gevolg van gebrek aan onderhoud van het gebouw.
3. Hevige lokale regenval
Water, onvoorzien het gebouw binnengedrongen door hevige lokale regenval.
Hieronder te verstaan het buiten zijn normale loop treden van water door hevige plaatselijke regenval, van ten
minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie waar de schade is
ontstaan.
Niet gedekt is schade door water vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen
van waterleidingen.
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4. Hagel
Het inslaan van hagelstenen op de buitenkant van het gebouw.
5. Sneeuwdruk
De druk die sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant van het gebouw.
6. Wateraccumulatie
De druk die een opeenhoping van regen- en of smeltwater uitoefent op het dak van het gebouw.
7. Aanpassingen in ontwerp en/of constructie
Redelijke kosten voor aanpassingen en verbeteringen bij herstel of herbouw van het gebouw als gevolg van
hagel, sneeuwdruk en/of wateraccumulatie, indien de schade door die gedekte gebeurtenis mede het gevolg is
van ontwerp- en/of constructiefouten, voorzover bestaande uit:
- de aantoonbaar door verzekerde gemaakte architect-/ontwerpkosten om de bouwconstructie aan te passen;
- de extra kosten van aanpassing/verbetering van de bouwconstructie die in het kader van herstel/herbouw zijn
gemaakt.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal 10% van de verzekerde som.
8. Rioolwater
Water afkomstig uit de openbare riolering, ook indien dit via afvoerpijpen, sanitaire en/of andere toestellen het
gebouw is binnengedrongen.
9. Waterbed
Water, onvoorzien gestroomd uit een waterbed.
10 Omvallen van kranen / hoogwerkers / heistellingen
Omvallen van kranen, hoogwerkers of heistellingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
11 Omvallen van bomen
Omvallen van bomen en afbreken van takken, ongeacht de oorzaak daarvan.
10. Elektriciteit / water / gas
Storing in de levering van elektriciteit, water of aardgas, mits die storing langer dan 6 uur achtereen duurt.
12. Tapinstallatie
Drank, onvoorzien gestroomd of overgelopen uit een tapinstallatie en/of op deze aangesloten aan- en
afvoerleidingen, toestellen en/of tanks
Indien de drank schade heeft veroorzaakt aan het in de polis omschreven gebouw of de inhoud daarvan, vallen
onder deze dekking ook het breek- en herstelwerk aan het gebouw voorzover dit verband houdt met opsporing en
herstel van een defect aan een leiding, toestel of tank zoals hiervoor bedoeld.
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