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De oplossing dichtbij
De Zeeuwse is uw regionale
verzekeringsmaatschappij. Vanuit
ons kantoor in Middelburg werken wij
uitsluitend samen met onafhankelijke
verzekeringsadviseurs, omdat die u het
beste advies kunnen geven. Wij bieden
verzekeringen voor zowel ondernemers
als particulieren.
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Van oorsprong is Zuidwest-Nederland ons
werkgebied. Maar we zijn ook in andere
regio’s actief, met name voor agrarische
verzekeringen. Door samenwerking met
regionale partners kunnen wij de risico’s
en de verzekeringswensen van onze
klanten goed inschatten. En dat merkt u
aan de kwaliteit en het maatwerk van onze
producten.
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Ziet u in de voorwaarden een woord onderstreept staan? Dan vindt u een toelichting
in de begrippenlijst. De eerste keer dat het woord voorkomt in de tekst, hebben wij dit
onderstreept.

Artikel 1
Wat houdt de Opruimingskostenverzekering in?
In dit artikel leest u wat de Opruimingskostenverzekering inhoudt. U ziet wat wel en wat
niet is verzekerd. En welke extra kosten wij vergoeden. Ook vindt u een overzicht van de
schade die niet gedekt is.
1.1

Wat is wel en wat is niet verzekerd?
Hieronder ziet u snel welke opruimingskosten verzekerd zijn. U heeft dekking tot het verzekerd
bedrag. Als er voor bepaalde onderdelen een andere dekking geldt, dan is dit duidelijk
aangegeven. De opruimingskosten zijn verzekerd voor de bij ons verzekerde bedrijfsuitrusting
en/of uw bij ons verzekerde bedrijfsgebouw(en) die onderdeel zijn van uw bedrijf.
U kunt kiezen uit de dekkingen Opruimingskosten Brand of Opruimingskosten Brand/Storm/
Hagel. De dekking die u heeft gekozen, staat op uw polisblad.

1.1.1

Opruimingskosten Brand
Ontstaat er tijdens de looptijd van de verzekering door een onzekere gebeurtenis schade
aan uw bedrijfsgebouw(en) en/of bedrijfsuitrusting? En is de schade verzekerd op een
Bedrijfsgebouwenverzekering en/of een Bedrijfsuitrustingverzekering op een bij ons door de
verzekeringnemer gesloten verzekering? Dan vergoeden wij de opruimingskosten als de schade
veroorzaakt is door:
a. blikseminslag;
b. brand en het blussen daarvan;
c. luchtverkeer;
d. ontploffing;
e. overspanning door bliksem.

1.1.2

Opruimingskosten Brand/Storm/Hagel
Als u de dekking voor Opruimingskosten Brand/Storm/hagel heeft, heeft u dezelfde dekking
als bij Opruimingskosten Brand (zie hiervoor). Bovendien heeft u dan dekking als de schade
veroorzaakt is door:
a. inslag van hagelstenen;
b. sneeuwdruk;
Heeft uw bedrijfsgebouw een plat dak of een gedeeltelijk plat dak? Dan vergoeden wij de
schade tot maximaal het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat, met een maximum van
€ 50.000,- per gebeurtenis. Deze dekking is alleen van toepassing als:
–– het gebouw is uitgevoerd op basis van de tijdens de bouw geldende regelgeving;
–– de schade geen gevolg is van constructiefouten;
c. storm;
Net als bij Opruimingskosten Brand geldt ook voor alle bovengenoemde soorten schade
dat de opruimingskosten alleen gedekt zijn als er door een onzekere gebeurtenis schade is
ontstaan aan uw bedrijfsgebouw(en) en/of bedrijfsuitrusting en die schade verzekerd is op
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een Bedrijfsgebouwenverzekering en/of een Bedrijfsuitrustingverzekering die u bij ons heeft
gesloten.

1.2

Welke extra kosten vergoeden wij?
Als uw schade onder de dekking valt, vergoeden wij de expertisekosten . Het gaat hierbij om de
kosten van:
–– de deskundige die wij zelf inschakelen;
–– de deskundige die u eventueel inschakelt. Wij vergoeden niet meer dan het bedrag dat wij
aan onze deskundige betalen;
–– een eventuele derde deskundige (zie artikel 2.1).

1.3

Welke schade vergoeden wij niet?
De Opruimingskostenverzekering is een uitbreiding van een door u bij ons gesloten
Bedrijfsgebouwen- en/of de Bedrijfsuitrustingverzekering. U bent alleen verzekerd voor
opruimingskosten die voortvloeien uit schade die gedekt is op die andere verzekering(en)
bij ons. De uitsluitingen in de Aanvullende Voorwaarden Bedrijfsgebouwen agrarisch en de
Aanvullende Voorwaarden Bedrijfsuitrusting agrarisch zijn ook voor deze verzekering van
toepassing.
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Artikel 2
Hoe werkt het als u schade heeft?
Als u schade heeft, wilt u natuurlijk dat alles zo snel mogelijk weer in orde komt.
Neem daarom direct nadat u de schade heeft ontdekt contact op met uw
verzekeringsadviseur. Die kan u verder helpen. Wilt u weten welke algemene
voorwaarden gelden voor de schadeafhandeling? Lees dan de Algemene Voorwaarden
van Compleet Verzekerd Mijn bedrijf. Hieronder leest u wat er specifiek geldt voor de
Opruimingskostenverzekering.
2.1

Wie stelt het bedrag aan opruimingskosten vast?
Wij kunnen het bedrag aan opruimingskosten op twee manieren vaststellen.
1. Wij stellen het bedrag aan opruimingskosten samen met u of uw verzekeringsadviseur vast.
2. Wij schakelen een deskundige in. Die stelt het bedrag aan opruimingskosten vast.
Wij beslissen hoe het bedrag aan kosten worden vastgesteld. In het tweede geval kunt
u ook een eigen deskundige inschakelen. Als u hiervoor kiest, laat u ons dit dan vóór de
schadevaststelling weten. Onze deskundige en die van u beoordelen daarna de schade.
Worden zij het niet met elkaar eens? Dan komt er een derde deskundige. Vooraf hebben zij die
al aangewezen. De derde deskundige doet een bindende uitspraak en blijft daarbij binnen de
grenzen van de bedragen die zijn vastgesteld door beide andere deskundigen.

2.2

Hoe bepalen wij het bedrag aan opruimingskosten?
De schade wordt vastgesteld op basis van de te maken en gemaakte kosten voor het wegruimen
en/of afbreken van bovengronds aanwezige zaken op het risicoadres voor zover die niet onder
de dekking van een andere verzekering vallen en op die verzekering worden vergoed.

2.3

Wanneer keren wij de vergoeding voor de opruimingskosten aan u uit?
Wij keren een vergoeding voor gedekte opruimingskosten binnen vier weken uit. Deze termijn
gaat in op de dag dat wij alle noodzakelijke gegevens hebben ontvangen. Betalen wij toch later?
Dan vergoeden wij de wettelijke rente vanaf het moment dat deze betaaltermijn is verstreken.
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Artikel 3
Wat is nog meer voor u van belang?
In dit artikel leest u over enkele onderwerpen die verder nog van belang zijn. U leest
bijvoorbeeld wat u moet doen als uw situatie verandert en welke wijzigingen u aan ons
door moet geven.
3.1

Algemeen

3.1.1

Andere verzekering dekt de kosten
Zijn de kosten ook geheel of gedeeltelijk gedekt op één of meer andere verzekeringen?
Of zouden de kosten geheel of gedeeltelijk op één of meer andere verzekeringen zijn gedekt als
deze Opruimingskostenverzekering niet zou bestaan? Dan gelden de volgende voorwaarden:
–– deze Opruimingskostenverzekering geldt als laatste;
–– deze Opruimingskostenverzekering geldt alleen boven het recht op vergoeding
dat is toegekend op de andere verzekering(en) of zou zijn toegekend als deze
Opruimingskostenverzekering er niet zou zijn geweest.

3.1.2

Beëindiging dekking
De dekking van deze verzekering stopt zodra u geen verzekering meer bij ons
heeft voor uw bedrijfsgebouw(en) of bedrijfsuitrusting op het risicoadres van deze
Opruimingskostenverzekering.

3.2

Welke wijzigingen moet u doorgeven?

3.2.1

U draagt uw bedrijfsgebouw of de bedrijfsuitrusting over aan een ander
Draagt u uw bedrijfsgebouw of de bedrijfsuitrusting door verkoop of op een andere manier over
aan iemand anders? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. De dekking eindigt dan uiterlijk
30 dagen na de datum van overdracht. Als de nieuwe belanghebbende binnen deze periode
een verzekering afsluit, eindigt de dekking op het moment dat de dekking van die nieuwe
verzekering ingaat. De verzekering loopt alleen door als wij dit met de nieuwe belanghebbende
overeenkomen.

3.2.2

Uw bedrijf of de situatie van uw bedrijfsvoering wijzigt
Als de situatie van uw bedrijfsvoering wijzigt, beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen
voortzetten. U moet ons daarom informeren als:
a. de aard van het bedrijf of beroep dat wordt uitgeoefend verandert;
b. de activiteiten die plaatsvinden in uw bedrijf veranderen;
c. de bouwaard of de dakbedekking van één of meer van uw bedrijfsgebouwen verandert;
d. uw bedrijfsgebouw of een zelfstandig deel daarvan langer dan twee maanden leegstaat of
buiten gebruik is;
e. uw bedrijfsgebouw geheel of gedeeltelijk wordt gekraakt of bezet.
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Let op!
U hoeft de wijziging onder e alleen door te geven wanneer deze situatie waarschijnlijk langer
dan twee maanden gaat duren.

3.2.3

Wanneer moet u de wijziging doorgeven?
Ruim voor de wijziging — en als dat niet mogelijk is uiterlijk binnen veertien dagen na de
wijziging — moet u daarvan aan ons mededeling doen. Doet u dit niet of te laat dan kan dit
gevolgen hebben. U leest in artikel 3.2.4 en 3.2.5 wat die gevolgen zijn.
Kunt u aantonen dat u niet op de hoogte was of redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn van één
of meer van de wijzigingen? Dan doen wij geen beroep op de gevolgen vermeld in:
–– artikel 3.2.4 onder 4;
–– artikel 3.2.5 onder 2, 3 en 4.

3.2.4

Wat gebeurt er met uw verzekering na een wijziging?
Nadat wij van een wijziging op de hoogte zijn gebracht, beoordelen wij de nieuwe situatie.
Er zijn dan vier mogelijkheden.
1. Uw verzekering wordt ongewijzigd voortgezet.
2. Uw verzekering wordt voortgezet, maar de premie en/of de voorwaarden veranderen.
U ontvangt hierover van ons bericht. Bent u het niet eens met de nieuwe premie of de nieuwe
voorwaarden? Dan heeft u het recht om de verzekering op te zeggen binnen twee maanden
nadat u de nieuwe premie of nieuwe voorwaarden heeft ontvangen.
3. Wij zetten de verzekering niet voort. U ontvangt hierover van ons een mededeling.
Wij hebben dan een opzegtermijn van één maand. In deze maand:
–– heeft u alleen dekking voor schade door brand, ontploffing, blikseminslag en
luchtverkeer; of
–– kunnen wij de dekking nog verder beperken.
4. Als u de wijziging niet of te laat heeft doorgegeven en wij de verzekering niet willen
voortzetten, eindigt de verzekering automatisch één maand na de wijziging.

3.2.5

Vergoeden wij schade als u uw wijziging niet of te laat doorgeeft?
Geeft u de wijziging niet of te laat aan ons door, dan loopt u het risico dat u geen recht heeft op
vergoeding van de schade. Wat de exacte gevolgen zijn, hangt af van de wijziging. Er zijn dan
vier mogelijkheden.
1. De wijziging zou geen invloed hebben gehad op de premie en op de voorwaarden. In dat
geval wordt uw schade vergoed.
2. De wijziging zou hebben geleid tot een hogere premie. In dat geval keren wij slechts een
deel van de schade uit. De vergoeding wordt vastgesteld in dezelfde verhouding als de oude
premie staat tot de nieuwe premie.
3. De wijziging zou hebben geleid tot aanpassing van de voorwaarden. In dat geval bepalen de
aangepaste voorwaarden of en tot welk bedrag uw schade wordt vergoed.
4. Als wij de verzekering niet zouden hebben voortgezet, heeft u geen recht op vergoeding van
de schade. Behalve als:
–– de schade binnen één maand na de wijziging heeft plaatsgevonden; en
–– u kunt aantonen dat de schade geen verband houdt met de reden waarom wij de
verzekering niet willen voortzetten.
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Begrippenlijst
Bedrijfsgebouw
Uw bedrijfsgebouw dat op het polisblad vermeld staat. Alles wat volgens de gangbare
opvattingen deel van uw bedrijfsgebouw uitmaakt, valt daar ook onderbedrijf. Wij rekenen niet
mee:
–– terreinafscheiding;
–– grond, bestrating en tuinbeplanting;
–– zonwering, (schotel)antennes en inbraakbeveiliginginstallaties;
–– onroerende zaken die voor rekening en risico van een huurder zijn aangebracht;
–– fundamenten, behalve als uit het polisblad blijkt dat deze zijn meeverzekerd.
–– Silo’s, mestbassins, windmolens behalve als uit het polisblad blijkt dat deze zijn
meeverzekerd.

Bedrijfsuitrusting
Alle roerende zaken (inventaris en producten en bedrijfsmiddelen op voorraad) ie nodig zijn
voor de uitoefening van het bedrijf.

Blikseminslag
Een ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde toe waardoor op de plek van de
inslag aantoonbare schade ontstaat aan het aardoppervlak en/of zaken die daarop aanwezig
zijn.

Brand
Een vuur dat buiten een haard brandt. Belangrijk daarbij is dat er ook vlammen zijn. En dat het
vuur zich uit eigen kracht verspreidt. De volgende situaties vallen dus niet onder het begrip:
–– zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
–– doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
–– oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

Dekking/gedekt
Het verzekerd zijn; aanspraak op de verzekering.

Deskundige
Iemand die de schade beoordeelt en zich houdt aan de Gedragscode Expertiseorganisaties.

Expertisekosten
Kosten van een deskundige.

Gebeurtenis
Het feitelijke voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen waaruit de schade is
ontstaan.

Gedekt
Zie dekking/gedekt.

Luchtverkeer
Een vlieg- of ruimtevaartuig, maar ook een voorwerp dat daarvan is losgeraakt en uw
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bedrijfsgebouw en/of bedrijfsuitrusting heeft getroffen.

Ons/onze
Zie Wij/onze.

Ontploffing
Een gehele of gedeeltelijke vernieling die direct veroorzaakt is door een uitbarsting van gassen
of dampen die plotseling verloopt en zeer krachtig is.
Is de ontploffing ontstaan binnen een vat? Dan is aan het vereiste van een plotseling en zeer
krachtig verlopende uitbarsting voldaan als het volgende het geval is. De wand van het vat is
onder druk van de gassen of dampen die zich daarin bevinden zo uit elkaar getrokken dat in de
wand een opening is ontstaan. Uit die opening is gas, damp of vloeistof gestroomd, waardoor de
druk binnen en buiten het vat plotseling hetzelfde is geworden. Het maakt daarbij niet uit:
–– of het vat open of dicht was;
–– hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan;
–– of de gassen of dampen al voor de ontploffing aanwezig waren of zich tijdens de ontploffing
hebben ontwikkeld.
Is aan het bovenstaande niet voldaan of is de ontploffing buiten een vat ontstaan? Dan moet
de plotseling en zeer krachtig verlopende uitbarsting de directe uitwerking zijn van gassen of
dampen die zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht door een scheikundige reactie van vaste,
vloeibare, gas- of dampvormige stoffen of een mengsel daarvan.
Gaat het om verzekerde zaken die geheel of gedeeltelijk zijn vernield door de ontploffing?
Dan wordt ook de schade aan verzekerde zaken door die vernieling als een gevolg van de
ontploffing beschouwd. Gaat het om niet-verzekerde zaken die geheel of gedeeltelijk zijn
vernield door de ontploffing? Dan wordt de schade aan verzekerde zaken die is ontstaan doordat
zij zich direct in de buurt van die vernieling bevonden, als een gevolg van de ontploffing gezien1.

Opruimingskosten
Kosten voor het wegruimen of afbreken van verzekerde zaken op het risicoadres. Het moet dan
altijd gaan om zaken die zich boven de grond bevinden.

Overspanning door bliksem
Schade aan installaties door te hoge spanning die het gevolg is van bliksem, maar zonder dat de
bliksem ook daadwerkelijk in de buurt van uw bedrijfsgebouw of bedrijfsuitrusting hoeft te zijn
ingeslagen.

Plat dak
Een dak met een hellinghoek van 15 graden of minder.

Sneeuwdruk
De druk van een sneeuw- of ijslaag op een plat dak waardoor uw bedrijfsgebouw geheel of
gedeeltelijk instort.
1 Deze omschrijving is gebaseerd op de definitie en toelichting die door het Verbond van Verzekeraars,
afdeling brand, op 5 apri11982 gedeponeerd is bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank in Utrecht
onder nummer 275/82.
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Storm
Van storm is sprake als de windsnelheid ten minste 14 meter per seconde is.

U/uw
Degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en degene voor wie de verzekering ook
geldt. Het gaat dus om de verzekeringnemer en om andere verzekerden.

Verzekerd bedrag
Het bedrag waarvoor uw opruimingskosten zijn verzekerd en dat op uw polisblad staat.

Verzekerden
De verzekerde is:
–– de verzekeringnemer;
–– elke andere persoon, voor zover dit uitdrukkelijk uit het polisblad blijkt;
–– elke andere persoon die een financieel belang heeft bij uw bedrijfsgebouw, bijvoorbeeld
op grond van aandeelhouderschap, mede-eigendom of investering (hieronder worden niet
begrepen: financieringsinstellingen of leveranciers).

Verzekeringnemer
Degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan. Als u schade heeft, heeft u binnen de
voorwaarden van de polis recht op een schadevergoeding.

Wij/ons/onze
Wij/ons/onze
De Zeeuwse Verzekeringen, ook afgekort als De Zeeuwse

Zengen
Beschadiging door blootstelling aan plotselinge extreme hitte zonder vuurverschijnselen.
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