Inventaris- en goederenverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Driessen Assuradeuren, financieel dienstverlener, vergunning: 12006378 (NL)

Product:

Horeca Paviljoen Blockpolis Inventaris- en goederenverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden
staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die je nodig hebt om je werk uit te voeren, zoals de inrichting van je bedrijf en machines.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De verzekering vergoedt schade door o.a. brand,
bliksem, diefstal na inbraak, wateroverlast, storm,
overstroming/wegspoelen, hagel en sneeuw.

Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming,
slecht onderhoud of constructiefouten. Ook schade
door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Inventaris en voorraad

Schade door software

De inventaris vergoeden we op basis van
nieuwwaarde. De voorraad vergoeden we op basis
van kostprijs.

Schade aan computers of bestanden door niet goed
werkende software is niet verzekerd.
Geld

Kosten om de schade te beperken
Wij vergoeden de kosten die je moet maken om het
onmiddelijk dreigend gevaar van schade af te
wenden en waarvoor deze verzekering dekking
biedt. of om die schade te beperken. Deze kosten
worden tot maximaal 10% boven de verzekerde som
van de betreffende locatie vergoed.
Koelschade
We vergoeden de schade aan de inhoud van
koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan,
waardoor de inhoud ontdooit.
Extra informatie
Deze schade is standaard meeverzekerd tot een
bedrag van € 2.500,00. Mocht u een hoger bedrag
willen verzekeren dan kan dat tegen aanvullende
premie.

Keuze: huurdersbelang
Alle veranderingen of aanpassingen die je als
huurder aan je pand hebt aangebracht vallen onder
de dekking van deze verzekering.
Kosten op last van de overheid
Medeverzekerd zijn extra kosten gemaakt op last
van de overheid tot een maximum van € 25.000,00
Ligbedden en terrastafels
Medeverzekerd zijn ligbedden en terrastafels en
stoelen tegen de risico's van brand en storm.
Diefstal uit containers
Diefstal uit containers is uitsluitend gedekt na braak
en mits sporen van braak aan de container aanwezig
zijn.

Geld mag buiten werktijd niet in het pand aanwezig
zijn, ook niet in een afgesloten brandkast.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
In geval het strandpaviljoen niet is beveiligd door een
goedgekeurd alarmsysteem mag de waarde aan
audio/video apparatuur, computers, betaalsystemen
e.d. waardevolle objecten niet meer bedragen dan
€ 12.500,00. De totale waarde van de inventaris mag
niet meer bedragen dan € 100.000,00.
Eigen risico
Voor elke schade is een standaard eigen risico van
toepassing welke op het polisblad staat vermeld.
Afspraken
Wij inspecteren elk risico. Dit houdt in dat er
gecontroleerd wordt of aan de clausules en
preventiemaatregelen wordt voldaan zoals vermeld
op het polisblad. Als je niet voldoet aan de afspraken
over preventie die wij met je gemaakt, dan keren wij
niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso (kies
je voor maand-of kwartaalbetaling dan kan dat alleen via een automatische incasso).

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Je kunt de verzekering opzeggen per contractvervaldatum, rekening houdend met een opzegtermijn van 2 maanden. Opzeggen doe
je schriftelijk of per e-mail.
Extra informatie
Onze verzekeringen zijn niet dagelijks opzegbaar.
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