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Bijzondere 
polisvoorwaarden  
Extra Kostenverzekering
Deze voorwaarden gelden uitsluitend voorzover hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Hoofdstuk 2 Omschrijving van 
dekking

Artikel 2.1 Omvang van de dekking

Deze verzekering dekt de extra kosten gemaakt 
gedurende de uitkeringstermijn, die de verzekerde moet 
maken voor het;

2.1.1  Opheffen en/of voorkomen van bedrijfsstagnatie
a. Als rechtstreeks gevolg van een onder de Bijzondere 

polisvoorwaarden Computer/ Elektronicaverzekering 
gedekte oorzaak.

b. Als rechtstreeks gevolg van storing en onderbreking in 
de stroomvoorziening van de verzekerde zaken.

De in de Bijzondere polisvoorwaarden Computerver-
zekering genoemde uitsluiting van schade die verhaalbaar 
is op een leverings-, garantie- of onder houdscontract of 
enig andere overeenkomst, is hier niet van toepassing.

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen

2.2.1  Expertise
Expertise voor vaststelling van de omvang van de schade,
met inachtneming van het hierna vermelde.
a. De dekking voor expertise door een expert die door 

verzekeringnemer is benoemd, geldt alleen voorzover 
sprake is van redelijke kosten met een maximum 
van de kosten van expertise door de expert die door 
verzekeraar is benoemd.

b. Voor deze dekking geldt geen eigen risico.

2.2.2  Spoedreparatie
Als rechtstreeks gevolg van een gedekte oorzaak, 
gemaakt in overleg met verzekeraar tot maximaal de 
bespaarde extra kosten.

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang

2.3.1  Expertise
a. De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade 

en kosten worden in overleg met verzekeringnemer door 
een door verzekeraar benoemde expert vastgesteld.

b. Indien verzekeraar en verzekeringnemer vaststelling van 
de schadeomvang door twee experts overeenkomen, 
benoemen zij elk een expert. Voor het geval van verschil 
benoemen de twee experts samen een derde expert, die 
binnen de grenzen van de door hen vastgestelde cijfers 
de bindende vaststelling zal verrichten.
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Artikel 2.4 Uitkering

2.4.1  Per gebeurtenis
Per gebeurtenis vergoedt verzekeraar ten hoogste de op 
het polisblad onder uitkeringstermijn vermelde verzekerd
bedrag.

De onder ”Aanvullende dekkingen” vermelde expertise-
kosten worden boven de verzekerde som vergoed.

2.4.2  Per verzekeringsjaar
Voor alle gebeurtenissen die in dat jaar plaatsvinden totaal 
ten hoogste de op het polisblad genoemde verzekerde 
som, eventueel vermeerderd met de onder ”Aanvullende 
dekkingen” vermelde expertisekosten.

2.4.3  Besparing kosten door stilstand
De kosten die de verzekerde door stilstand van de 
verzekerde zaken bespaart, worden op de uitkering in 
mindering gebracht.

2.4.4  Onderverzekering
Verzekeraar doet geen beroep op onderverzekering, tenzij 
anders in deze verzekering is vermeld.

2.4.5  Eigen risico
Per gebeurtenis geldt een eigen risico dat pro rata wordt 
vastgesteld en overeenkomt met het evenredige deel van 
de extra kosten in verhouding van de op het polisblad 
genoemde eigen risicotermijn tot de uitkeringstermijn.
Indien de uitkeringstermijn korter is dan de op het 
polisblad genoemde eigen risicotermijn, komt de schade 
niet voor vergoeding in aanmerking.

Hoofdstuk 3 Uitsluitingen

De verzekering dekt niet de hierna genoemde voorvallen / 
omstandigheden / gebeurtenissen.

Bijzondere polisvoorwaarden Extra 
kostenverzekering

3.1  Onzorgvuldigheid
Schade die ontstaat indien niet de normale zorgvuldigheid 
is betracht tegen verlies of beschadiging van verzekerde 
zaken en ter beperking van gevolgschade.


