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Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene
Voorwaarden die van toepassing zijn.
Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Verzekerde
Verzekeringnemer alsmede anderen die als zodanig op het
polisblad worden genoemd.
1.2 Verzekerd belang
Objecten zoals vermeld in de bij deze polis behorende
machinelijst of anderszins omschreven, voor zover deze objecten
bedrijfsklaar zijn opgesteld, dan wel in bedrijf zijn.

1.9 Luchtverkeer
Een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of
ruimtevaartuig.
In het kader van deze verzekering wordt als schade veroorzaakt
door luchtverkeer aangemerkt, schade ten gevolge van het
getroffen worden door:
- luchtverkeer;
- een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit
geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of
ander voorwerp;
- enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hiervoor
genoemd voorwerp.

1.6 Slijtage
Enig geleidelijke achteruitgang als natuurlijk gevolg van de
gewone werking en het normale gebruik van de verzekerde
apparatuur.

1.10 Ontploffing
Een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of
dampen.
Is de ontploffing ontstaan binnen een – al dan niet gesloten – vat,
dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende
krachtsuiting voldaan, als de wand van het vat onder de druk van
de zich daarin bevindende gassen of dampen een zodanige
scheiding heeft ondergaan, dat door het uitstromen van gas,
damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de
drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn
geworden.
Het maakt daarbij niet uit hoe deze gassen of dampen zijn
ontstaan en of zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan
wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden.
Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan,
dan moet de eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de
onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen die
door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of
dampvormige stoffen of een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of
tot uitzetting zijn gebracht.

1.7 Materiële beschadiging
Fysieke aantasting die zich manifesteert in een blijvende
verandering van vorm of structuur.

1.11 Blikseminslag
Een elektrische ontlading in de atmosfeer die gepaard gaat met
donder.

1.8 Brand
Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard
gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht
voort te planten. Derhalve is onder andere geen brand:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
In het kader van deze verzekering wordt als schade door brand
aangemerkt schade veroorzaakt door:
- eigen of naburige brand;
- blussen en stuiten van brand;
- wegraken van een verzekerd object of onderdelen daarvan
tijdens blussing of beredding en dergelijke;
- maatregelen van hogerhand tot stuiting van een brand.

Artikel 2 Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht tijdens verblijf van de verzekerde
objecten in de gebouwen en op de terreinen op het adres,
genoemd op het polisblad achter 'geldigheidsgebied', voor zover
de objecten in bedrijf zijn dan wel bedrijfsklaar zijn opgesteld. De
verzekering blijft van kracht wanneer de verzekerde objecten
binnen de bedoelde gebouwen en terreinen worden gereinigd,
geïnspecteerd, gerepareerd, gereviseerd of verplaatst, alsmede
tijdens de daartoe benodigde demontage en montage.

1.3 Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen ten gevolge waarvan schade is ontstaan.
1.4 Nieuwwaarde
Het bedrag benodigd voor het verkrijgen en bedrijfsklaar opstellen
van nieuwe objecten van dezelfde soort en kwaliteit, exclusief
verkregen kortingen.
1.5 Dagwaarde
De nieuwwaarde op de dag waarop de schade is ontstaan onder
aftrek van een redelijk bedrag wegens waardevermindering door
veroudering of slijtage.

Artikel 3 Omvang van de dekking
a. MS Amlin Insurance SE (MS Amlin) vergoedt de schade
door plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging of
plotseling en onvoorzien verlies van een verzekerd object
als gevolg van
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b.

c.

enig van buiten komend onheil, hoe ook genaamd;
eigen gebrek;
Wanneer een schade heeft plaatsgevonden is de
verzekering ten aanzien van het beschadigde object niet
meer van kracht, indien en zolang dit object zonder
toestemming van MS Amlin in gebruik blijft.
Verlies of beschadiging van data en/of software wordt niet
gezien als een materiële beschadiging.

Artikel 4 Uitsluitingen
In aanvulling op de uitsluitingen in de Algemene
Voorwaarden geldt het volgende:
4.1 Algemeen
MS Amlin is niet tot schadevergoeding gehouden als de schade:
a. het beoogde of zekere gevolg is van het handelen of nalaten
van
de
verzekeringnemer,
de
directie,
of
de
verantwoordelijke bedrijfsleider;
b. een gevolg is van aan de verzekeringnemer, de directie of
de verantwoordelijke bedrijfsleider te verwijten onvoldoende
onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor een verzekerd
object;
c. een gevolg is van experimenten, opzettelijke overbelasting
of abnormale beproevingen, die geschieden op last van of
met medeweten van de verzekeringnemer, de directie of de
verantwoordelijke bedrijfsleider;
d. is veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag of
luchtverkeer (zie artikel 1);
e. is veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde niet de
vrije wilsbeschikking heeft over het verzekerd object;
f.
is veroorzaakt door natuurrampen, zoals aardbevingen
vulkanische uitbarsting of door hoge waterstand,
overstroming, ijsgang, wervelstormen, grondverzakking of
aardverschuiving;
g. bestaat uit waardevermindering, corrosie, erosie, aanzetten
van ketelsteen, roest of oliekorsten;
h. bestaat uit slijtage van enig onderdeel van het object en elk
ander geleidelijke achteruitgang als natuurlijk gevolg van de
gewone werking of het normale gebruik van het object. Deze
uitsluiting strekt zich alleen uit tot dat onderdeel van het
object dat direct aan de hiervoor genoemde invloeden heeft
blootgestaan;
i.
is veroorzaakt door instorten van gebouwen, waarin de
verzekerde objecten zich bevinden;
j.
bestaat uit het herstellen of vervangen van losse onderdelen
(zoals snaren, riemen, kettingen en staaldraden),
verwisselbare gereedschappen (zoals slijpschijven, stenen,
matrijzen, messen, boren, frezen, stempels, vormen,
vormwalsen,
zeven,
zaagbladen
en
slaghamers),
beveiligingen (zoals smeltzekeringen, breekpennen en
breekassen), verbruiksstoffen (zoals vloeistoffen, gassen,
chemicaliën, katalysatoren, filter- en contact-massa's),
alsmede fundamenten en metselwerk;
k. slechts bestaat uit het niet of niet goed functioneren van een
verzekerd object zonder dat tevens sprake is van een
fysieke aantasting van het materiaal van het verzekerde
object.
Artikel 5 Inspectie
MS Amlin heeft het recht een verzekerd object te inspecteren of
te laten inspecteren. De verzekerde is verplicht daartoe alle
redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen.
Artikel 6

Verplichtingen van verzekerde

6.1 Nodige zorg
Verzekeringnemer of de verzekerde is verplicht de nodige zorg in
acht te nemen om schade te voorkomen en de optredende
schade zoveel mogelijk te beperken.

6.2 Schademeldingsplicht
Zodra verzekeringnemer of de verzekerde op de hoogte is of
behoort te zijn van een gebeurtenis die voor MS Amlin tot een
uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan MS Amlin te melden.
6.3 Schade-informatieplicht
Verzekeringnemer of verzekerde is verplicht binnen redelijke
termijn aan MS Amlin alle inlichtingen en bescheiden te
verschaffen die voor MS Amlin van belang zijn om zijn
uitkeringsplicht te beoordelen.
6.4 Medewerkingsplicht
Verzekeringnemer en/of verzekerde is verplicht:
6.4.1 Zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat
de belangen van MS Amlin zou kunnen benadelen;
6.4.2 In geval van (poging tot) vernieling, diefstal of enig ander
strafbaar feit binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en
andere daarvoor in aanmerking komende instanties;
6.4.3 In geval van schade aan derden zich te onthouden van het
erkennen van schuld of het doen van een toezegging tot enige
betaling.
6.5 Bewijslast
De bewijslast van verlies of beschadiging van de verzekerde
objecten, alsmede van de omvang van de schade rust op de
verzekerde.
6.6 Sanctie bij niet nakomen verplichtingen
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend als
verzekeringnemer of verzekerde
één of meer van
bovengenoemde polisverplichtingen niet is nagekomen en
daardoor de belangen van MS Amlin heeft benadeeld. Elk recht
op uitkering komt te vervallen, als verzekeringnemer of
verzekerde de hiervoor genoemde verplichtingen niet is
nagekomen met het opzet MS Amlin te misleiden, tenzij de
misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
Artikel 7 Regeling van de schade
Schade wordt vastgesteld in onderling overleg met
verzekeringnemer of door twee deskundigen, waarvan de
verzekeringnemer en MS Amlin er elk één aanwijzen. Voor het
geval de taxaties verschillen, benoemen de twee deskundigen
een derde, die een bindende uitspraak zal doen binnen de
grenzen van hun taxaties.
Het salaris en de kosten van alle deskundigen komen ten laste
van MS Amlin, met dien verstande dat voor de door de
verzekerde benoemde deskundige maximaal het bedrag wordt
vergoed dat MS Amlin als salaris en kosten voor de door haar
benoemde deskundige heeft betaald. Tot de kosten van een
deskundige worden ook gerekend de kosten van de personen die
door deze deskundige zijn ingeschakeld. MS Amlin vergoedt
geen kosten verbonden aan het inschakelen van een deskundige
die zich niet heeft geconformeerd aan de ‘Gedragscode
Expertiseorganisaties’ van het Verbond van Verzekeraars.
Artikel 8

Vergoeding van schade

8.1 MS Amlin vergoedt in geval van schade:
a. bij totaal verlies: de dagwaarde van het verloren gegane;
b. bij beschadiging: de reparatiekosten tot maximaal het
bedrag, dat bij totaal verlies zou zijn betaald. De
reparatiekosten worden gebaseerd op herstel en/of
vervanging van de beschadigde componenten. Als herstel
en/of vervanging van de beschadigde componenten niet
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c.

mogelijk is, wordt de schadevergoeding gebaseerd op de
kosten die daar redelijkerwijs mee gemoeid zouden zijn
geweest;
de kosten van noodzakelijke opruiming van restanten als
gevolg van een gedekte schade tot maximaal 10% van de
nieuwwaarde van de beschadigde en/of verloren gegane
verzekerde objecten.

8.2 Op de uitkering wordt te allen tijde in mindering gebracht:
a. de waarde van eventuele restanten;
b. vergoedingen waarop de verzekeringnemer uit andere
hoofde recht heeft (bijvoorbeeld op grond van een leverings, garantie- of onderhoudscontract).
8.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komen de kosten,
gemaakt:
a. om reparatie of vervanging te bespoedigen;
b. voor een voorlopige reparatie, tenzij de voorlopige reparatie
deel uitmaakt van de definitieve reparatie.
8.4 Als blijkt dat de nieuwwaarde van het verzekerde object
onmiddellijk voor de schade hoger is dan het verzekerd bedrag,
vergoedt MS Amlin van alle vastgestelde schaden en kosten een
evenredig deel met inachtneming van de van toepassing zijnde
maxima en eigen risico's. De kosten van de deskundige(n) zullen
door MS Amlin in dat geval echter volledig worden vergoed.
Artikel 9 Rechtstreekse schadeloosstelling
MS Amlin heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te
stellen en met hen schikkingen te treffen. MS Amlin zal daarbij de
belangen van verzekeringnemer in aanmerking nemen.
Artikel 10 Verhaal op derden
MS Amlin heeft het recht:
a. ofwel op naam van de verzekerde alle nodige maatregelen
te nemen om tot verhaal op derden te komen;
b. of wel te eisen dat alle rechten van de verzekerde tegenover
derden aan MS Amlin of aan een door hem aan te wijzen
vertrouwensman worden overgedragen, opdat MS Amlin op
eigen naam of op naam van de vertrouwensman verhaal op
derden kan uitoefenen.
In beide gevallen zijn alle kosten verbonden aan het verhaal op
derden voor rekening van MS Amlin.
Artikel 11 Opzegging na schade
In aanvulling op het bepaalde in de Algemene Voorwaarden bij
het artikel “Opzegging door MS Amlin”’ geldt dat de verzekering
tevens eindigt wanneer deze door MS Amlin wordt opgezegd
binnen één maand nadat:
a. een gebeurtenis die voor MS Amlin tot een uitkering
verplichting kan leiden door verzekerde aan MS Amlin is
gemeld of;
b. MS Amlin een uitkering krachtens de verzekering heeft
gedaan dan wel heeft afgewezen.
De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde
datum, zij het niet eerder dan twee maanden na de datum van
dagtekening van de opzeggingsbrief.
In beide situaties heeft ook de verzekeringnemer het recht de
verzekering binnen een maand te beëindigen. De verzekering
eindigt dan per de datum van dagtekening van zijn
opzeggingsbrief of op een latere datum die door
verzekeringnemer wordt aangegeven.
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