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Clausuleblad Dekking Bedrijfsschade model 01-2023 
 
De op deze polis van toepassing zijnde algemene en bijzondere voorwaarden zijn ook van toepassing op de 
dekking Bedrijfsschade.  
 
De artikelen 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 en 19 van de bijzondere voorwaarden Brandverzekering 
Uitgebreid gelden niet voor de dekking Bedrijfsschade. 
 
In aanvulling op de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden Brandverzekering Uitgebreid 
geldt voor de dekking Bedrijfsschade het volgende. 
 
1. Aanvullende dekkingsomschrijving 
Verzekerd is de schade die rechtstreeks voortvloeit uit bedrijfsstilstand veroorzaakt door materiële schade 
aan de bij verzekerde in gebruik zijnde zaken. De dekking geldt uitsluitend als de materiële schade het 
gevolg is van de verzekerde gebeurtenissen die staan genoemd in de bijzondere voorwaarden 
Brandverzekering Uitgebreid of als sprake is van één van de volgende situaties: 
 
1.1 Glasbreuk 
Dit is het breken van ruiten die deel uitmaken van de bij verzekerde in gebruik zijnde gebouw(en). 
 
1.2 Inbraak 
Met inbraak wordt gelijk gesteld inklimmen, zich laten insluiten en zich toegang verschaffen door middel 
van valse sleutels of andere werktuigen of door middel van de echte sleutel(s) als deze echte sleutel(s) door 
bedreiging, afpersing, overrompeling, bedwelming of andere gewelddadige wijze werd(en) verkregen. 
 
1.3 Onbereikbaar zijn 
Het onbereikbaar zijn van het perceel van verzekerde als gevolg van schade aan of verlies van naburige 
zaken door een verzekerde gebeurtenis. Uitsluitend gedurende de periode dat de percelen van verzekerde 
hierdoor niet toegankelijk zijn. 
 
1.4 Wegvallen van de levering van water en/of stroom 
Het wegvallen van de levering van water of stroom die het gevolg is van beschadiging of vernieling van: 

a) het waterleidingbedrijf en/of pompstations en/of tussenstations; 
b) de stroom leverende centrale en/of onderstations en/of schakelstations en/of 

transformatorhuizen, door een door deze verzekering gedekte ramp, als zowel het wegvallen van 
de levering van water of stroom als de rechtstreeks daaruit voortvloeiende stilstand of stoornis in 
het bedrijf van verzekerde langer dan 6 (zes) uur duurt. 

 
Uitgesloten is vergoeding van bedrijfsschade, die verzekerde lijdt door het wegvallen van de levering van 
water en/of stroom als gevolg van schade aan buizen, pijpen, leidingen, hoogspanningsmasten met alle 
aan- en toebehoren, kabels e.d., die zich bevinden tussen het leverende nutsbedrijf en het bedrijf van 
verzekerde. 
 
1.5 Uitgesloten dekkingsomschrijvingen 
De verzekerde gebeurtenissen die in de bijzondere voorwaarden Brandverzekering Uitgebreid onder 
nummers 2.1.1.a, 2.1.4, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.16 en 2.1.18 staan, gelden niet voor de dekking 
Bedrijfsschade. 
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2. Aanvullende uitsluitingen 
Welke schade is, in aanvulling op de uitsluitingen die worden genoemd in de algemene voorwaarden en de 
bijzondere voorwaarden Brandverzekering Uitgebreid, nog meer niet verzekerd? 
 
2.1 Schade door het terugstromen van rioolwater. 
2.2 Schade door afschrijving van dubieuze debiteuren. 
2.3 Schade die bestaat uit de afschrijving op de door de gebeurtenis vernietigde zaken. 
2.4 Schade in de vorm van boetes ten gevolge van contractbreuk of voor het niet of vertraagd uitvoeren 
van opdrachten. 
 
2.5 Tevens is uitgesloten bedrijfsschade die het gevolg is van schade aan goederen die zich in souterrains of 
kelders bevinden en die niet minimaal 10 cm boven het vloeroppervlak zijn geplaatst. 
 
2.6 Uitsluitingen die niet gelden voor de dekking Bedrijfsschade 
De uitsluitingen die in de bijzondere voorwaarden Brandverzekering Uitgebreid onder nummers 7.2, 7.3, 
7.5, 7.10, 7.5, 7.10, 7.11, 7.12, 7.15, 7.18 en 7.19 staan, gelden niet voor de dekking Bedrijfsschade. 

 
4. Schadevaststelling 
4.1 Basis van schadevaststelling 
Aan het einde van de bedrijfsstilstand, dit is uiterlijk aan het einde van de maximale termijn van 
schadevergoeding, zal worden vastgesteld welke vermindering van omzet daaruit voortvloeit. Als omzet, 
die behaald zou zijn als de gebeurtenis niet had plaatsgevonden, houden wij aan de omzet in de 
overeenkomstige periode van het aan de gebeurtenis voorafgaande jaar. 
Als ongewone gebeurtenissen, zoals oorlogshandelingen, werkstaking of machinebreuk de omzet 
gedurende die periode hebben beïnvloed, zal in gezamenlijk overleg een ander vergelijkingstijdvak worden 
aangenomen. 
 
4.2 Sterke toename of afname 
Vertoont de omzet gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis een 
duidelijke toename of afname ten opzichte van de omzet in de overeenkomstige periode van het 
voorafgaande jaar? En hebben de experts reden om aan te nemen, dat de toename of afname ook in de tijd 
volgende op de schadeveroorzakende gebeurtenis zou voortduren? Dan zal bij vaststelling van de 
schadevergoeding met deze toename of afname rekening worden gehouden. 
 
5. Vaststelling schadeomvang 
5.1 De omvang van de schade zal als volgt worden vastgesteld: 
• berekend wordt het percentage, dat de omzet verminderd met de variabele kosten in het aan de 

gebeurtenis voorafgaande jaar uitmaakt van de omzet in datzelfde jaar; 
• dit percentage wordt omgeslagen over de omzetvermindering en het aldus verkregen bedrag wordt 

aangemerkt als de schade. 
 
5.2 Wij vergoeden de aldus berekende schade en alle extra bedrijfskosten volledig, met dien verstande dat: 
• als gedurende het schadevergoedingstijdvak vaste kosten of andere kosten verminderen of als 

wegvallen als gevolg van de schadeveroorzakende gebeurtenis, zal het bedrag van de schadevergoeding 
met deze besparing worden verminderd; 

• de schade plus de extra bedrijfskosten niet hoger mag zijn dan de schade die zou zijn ontstaan zonder 
uitgaaf van deze extra bedrijfskosten, tenzij laatstbedoelde kosten met goedkeuring van ons zijn 
gemaakt; 

• de schadevergoeding slechts naar evenredigheid is verschuldigd als het verzekerde bedrag - indien van 
toepassing met inachtneming van een elders in de polis opgenomen regeling met betrekking tot 
overdekking/restitutie - lager is dan de brutowinst die behaald zou zijn als de bedrijfsschade niet zou zijn 
ontstaan. 
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6. Uitkeringstermijn 
De termijn waarover de schade wordt vergoed, gaat in op het moment dat de gedekte 
schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvindt en duurt maximaal 52 weken, tenzij in de polis een andere 
uitkeringstermijn staat vermeld. Dan geldt deze uitkeringstermijn. De overeengekomen uitkeringstermijn 
loopt door, ook als de verzekering tijdens de uitkeringstermijn wordt beëindigd. 
 
De uitkeringstermijn eindigt op het moment dat de omzet van het bedrijf weer op het peil is gekomen of 
redelijkerwijs had kunnen komen in vergelijking met de situatie zonder de gedekte gebeurtenis. 
 
De uitkeringstermijn duurt echter maximaal 10 weken als verzekerde: 

• het bedrijf opheft; 
• in deze periode nog geen poging tot voortzetting van het bedrijf heeft gedaan; 
• een ander bedrijf in de opstal gaat vestigen. 

 
Als verzekerde na een gedekte gebeurtenis ophoudt het bedrijf uit te oefenen en op grond van wettelijke 
of contractuele verplichtingen tot doorbetaling van lonen, salarissen en daarop drukkende sociale lasten is 
verplicht, wordt daarvoor een maximale uitkeringstermijn aangehouden van 26 weken, maar niet langer 
dan zonder bedrijfsopheffing het geval zou zijn geweest. 
 
7. Schadevergoeding 
7.1 De schadevergoeding wordt door ons uitgekeerd naarmate de schade door verzekerde wordt geleden, 
wij met verzekerde uitkering in één bedrag overeenkomen.  
7.2 Wij zullen nooit meer vergoeden dan het verzekerde bedrag.  
7.3 Alleen als blijkt dat de 30% overdekkings- en restitutieregeling van toepassing is van toepassing is (door 
middel van vermelding ‘Overdekkingsmarge 30%’ op de polis), zullen wij in de schadevergoeding rekening 
houden met het overdekkingspercentage. 
 
8. Elders lopende verzekering 
Als het verzekerde belang geheel of gedeeltelijk verzekerd is op verschillende polissen, al dan niet van 
oudere datum, zal op grond van deze polis nooit meer worden vergoed dan een evenredig deel in de totale 
schade. 
 
Aanvullende begripsomschrijvingen 
 
Extra bedrijfskosten 
De kosten die verzekerde maakt om de omzetderving als gevolg van een gedekte gebeurtenis zoveel 
mogelijk te beperken. 
 
Omzet 
De inkomsten uit verkochte en geleverde goederen en/of verrichte arbeid en/of verleende diensten. 
 
Variabele kosten 
De kosten die naar evenredigheid met en afhankelijk van de omzet toenemen of afnemen. 
 
Vaste kosten 
De kosten die niet naar evenredigheid met en niet afhankelijk van de omzet toenemen of afnemen. 
 
Verzekerd belang 
De som van de netto winst en alle vaste kosten (brutowinst). 
 
Zaken 
De in de polis vermelde opstal, inventaris, huurdersbelang en goederen. 


