
 
 

CLAUSULEBLAD BV-2010-09 
Bijzondere Voorwaarden Horeca & Aanverwante bedrijven 

 
De navolgende clausules zijn uitsluitend van toepassing indien en voor zover er op het polisblad naar wordt verwezen. Zij 
dienen om afwijkingen van de standaardvoorwaarden aan te geven. Zij gelden, tenzij anders vermeld, altijd onverminderd 
verdere uitsluitingen (zoals het bepaalde inzake opzet, (grove) schuld, etc. ) 
 

 
 
BV101.  GLASVERZEKERING 
 
A.  EXCLUSIEF BELETTERING 

Gedekt is alle schade aan of breuk van het glas in ramen en deuren in het verzekerd gebouw dienende tot lichtdoorlating 
ten gevolge van ieder van buiten komend onheil. 
Uitgesloten zijn alle kosten die verband houden met het herstel van of het opnieuw aanbrengen van belettering en/of 
afbeeldingen. 

 
B.  INCLUSIEF BELETTRING 

Gedekt is alle schade aan of breuk van het glas in ramen en deuren in het verzekerd gebouw dienende tot lichtdoorlating 
ten gevolge van ieder van buiten komend onheil.  
Tevens zijn alle kosten verzekerd, mits in redelijkheid gemaakt, van het herstel of opnieuw aanbrengen van belettering 
en/of afbeeldingen op glas in ramen en/of deuren dienende tot lichtdoorlating. 

 
 UITSLUITINGEN; geen schadevergoeding vindt plaats in het geval dat: 

 de schade is ontstaan door verplaatsing, verandering, bewerking, beschildering, of vernieuwing van het verzekerde 
glas, dan wel door verandering van de sponningen waarin het glas is geplaatst. 

 de schade is ontstaan tijdens aanbouw, reparatie of verbouwing van het  in de polis omschreven pand, tenzij 
verzekerde aantoont dat de schade daarmee geen verband houdt. 

 het pand, waarin het verzekerde glas zich bevindt, leegstaat. 

 buiten medeweten of goedvinden van verzekeraars enige verandering of vernieuwing in het beschadigde glas is 
aangebracht.  
 
In tegenstelling tot hetgeen op het polisblad vermeld is er bij glasschade geen eigen risico van toepassing. 
 

  
 

 
BV102.  GELDVERZEKERING 

De verzekering dekt mede kasgeld tot aan het bedrag als vermeld in de polis en zulks binnen de grenzen van Nederland 
tijdens vervoer en verblijf en op de condities zoals vermeld in de Algemene voorwaarden DR-2008-09. Het kasgeld dient 
onder persoonlijk toezicht te zijn van de verzekerde tenzij het kasgeld is opgeborgen in een afgesloten brandkast/kluis, 

welke minimaal voldoet aan de Europese normering NEN-EN 1143-1 of hoger (zie tevens www.ncp.nl ), dan wel indien 
het kasgeld is toevertrouwd aan een (derde) transportonderneming. Indien de brandkast minder dan 500 kg weegt dient 
deze op deugdelijke wijze aan de vloer te zijn verankerd. Het aannemen van vals (kas)geld (waardig papier) is maximaal 
gedekt tot een bedrag van € 1.000,- met uitzondering van ongedekte cheques.  
 
Kasgeld na sluitingstijd en/of afwezigheid is buiten de kluis maximaal verzekerd tot € 125,-. 
Kasgeld in diverse automaten (zoals bijv. gokkasten) is na sluitingstijd en/of afwezigheid niet verzekerd.  

  
 In tegenstelling tot hetgeen op het polisblad vermeld is er bij geldschade geen eigen risico van toepassing. 

 
 

 
 
BV103.  PANDRECHT ROERENDE ZAKEN 

Op de verzekerde roerende zaken rust een wettelijk pandrecht overeenkomstig de door verzekeringnemer aan 
de verzekeraars overgelegde akte van verpanding. Bij vorderingen uit hoofde van deze verzekering, voortvloeiende uit 
schade aan deze verzekerde roerende zaken, zal de verzekeraar de op grond van de akte van verpanding bevoegde 
instelling daarvan in kennis stellen. De schadepenningen zullen worden uitgekeerd aan de houder van het pandrecht of 
met zijn schriftelijke toestemming aan verzekerde, door welke uitkering de verzekeraars volledig zal zijn 
gekweten.                                          
 
 

BV104.  VANDALISME   

De verzekering dekt mede vandalisme, waaronder wordt verstaan; handelingen uit vernielzucht zonder dat deze materieel 
voordeel opleveren en niet door verzekerde zijn begaan. 
 

Naast de in artikel 2.4 van de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen, is verder van de verzekering uitgesloten 
schade: 



 aan of verlies van geld, geldswaardig papier (waaronder ook wordt verstaan bijvoorbeeld telefoonkaarten, 
strippenkaarten, abonnementen voor het openbaar vervoer, enzovoort), onbewerkte edele metalen en ongezette 
edelgesteenten; 

 als gevolg van het bekladden (graffiti) van de buitenzijde van opstallen en voertuigen; 

 als gevolg van materiële schade aan het vensterglas; 

 als gevolg van materiële schade welke is of kan worden gedekt op een andere polis; 

 bestaande uit achteruitgang in waarde, anders dan door beschadiging van de verzekerde zaken. 
 
 

 


