Voorwaarden
Computerverzekering voor Bedrijven en Instellingen E1035
1. Grondslag van de verzekering
Deze verzekering is aangegaan op basis van de
juistheid en volledigheid van de door de
verzekeringnemer op het aanvraagformulier
verstrekte gegevens. Verzwegen gegevens en onjuist
of onvolledig gegeven antwoorden kunnen de
nietigheid van deze verzekering tot gevolg hebben.
2. Begripsomschrijvingen
2.1 Apparatuur:
informatie verwerkende computerinstallatie inclusief de daarin geïntegreerde of te integreren, niet
door stroomstoring of stroomuitval wisbare
programmatuur - met de daarbij behorende
randapparatuur.
2.2 Gebruikersprogrammatuur:
uit voorraad leverbare programmatuur en op
aanvraag voor een specifieke toepassing door derden
ontwikkelde programmatuur, inclusief de dragers
waarop deze programmatuur is vastgelegd.
2.3 Informatiedragers:
de media waarop informatie kan worden vastgelegd.
2.4 Informatie:
elk feit, bericht of gegeven dat door een
informatieverwerkende installatie kan worden
gelezen, verwerkt of uitgevoerd, met uitzondering
van de gebruikersprogrammatuur.
2.5 Aanpassingskosten:
de kosten die gemaakt moeten worden om na een
gedekte
schade
aan
de
verzekerde
computerapparatuur c.a. en/of informatiedragers de
onverenigbaarheid
met
de
onbeschadigde
programmatuur en bestanden op te heffen of om
programmatuur opnieuw in de (vervangende)
apparatuur in te voeren.
2.6 Nieuwwaarde:
het bedrag benodigd voor de aanschaf van nieuwe
zaken van dezelfde soort, kwaliteit en specificaties.
2.7 Dagwaarde:
het bedrag benodigd voor de aanschaf van een naar
soort, kwaliteit, specificaties en ouderdom
gelijkwaardige zaak.
Omschrijving van de dekking
3. Gedekte gebeurtenissen
De maatschappij vergoedt de directe materiële
schade aan de verzekerde zaken veroorzaakt door:

3.1 brand, ontploffing en kortsluiting, ook indien
deze ontstaan is door of het gevolg is van enig
gebrek of eigen bederf;
3.2 diefstal, mits deze werd voorafgegaan door
braak aan het gebouw of gedeelte daarvan, waarin de
verzekeringnemer diens bedrijf of activiteiten
verricht;
3.3 elke andere gebeurtenis dan hierboven
genoemd die beschadiging veroorzaakt, die
plotseling en onverwacht ontstaat.
4. Verzekeringsgebied
4.1 De verzekering dekt de verzekerde zaken
wanneer zij zich bevinden in het (de) op het
polisblad vermelde gebouw(en) en aldaar in bedrijf
zijn, bedrijfsklaar zijn opgesteld, of gereinigd,
geïnspecteerd of verplaatst worden, of in verband
daarmede gedemonteerd of gemonteerd worden.
4.2 Binnen Nederland zijn de informatiedragers
en gebruikersprogrammatuur verzekerd die zich
buiten het (de) op het polisblad vermelde
gebouw(en) bevinden ten behoeve van de
instandhouding van een generatiesysteem of
voortzetting van de werkzaamheden na een gedekte
schade.
4.3 Binnen Nederland zijn de verzekerde zaken
eveneens verzekerd tijdens het verblijf bij en het
vervoer naar/van de reparateur voor onderhoudsen/of reparatiewerkzaamheden.
5. Dekking boven het verzekerd bedrag
Ingeval van een gedekte gebeurtenis vergoedt de
maatschappij boven het verzekerd bedrag echter tot
maximaal 10% per onderdeel:
5.1

de opruimingskosten;

5.2 de bereddingskosten gemaakt ter voorkoming
en vermindering van schade;
5.3 de aanpassingskosten; de vergoeding hiervan
zal met inachtneming van de in de aanhef genoemde
limiet nooit meer bedragen dan € 25.000 per
gebeurtenis;
5.4 het salaris en de kosten van alle experts en de
door hen geraadpleegde deskundigen. Het salaris en
de kosten van de door de verzekeringnemer
benoemde expert en de door deze geraadpleegde
deskundigen worden slechts vergoed voor zover dit
salaris en deze kosten niet uitgaan boven het salaris
en de kosten welke de door de maatschappij

benoemde expert en diens deskundigen in rekening
brengen.
6. Uitsluitingen
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade:
6.1 die ontstaat indien niet de normale
zorgvuldigheid is betracht tegen verlies of
beschadiging van een verzekerde zaak en ter
beperking van gevolgschade, zoals het vervaardigen
en bewaren van kopieën van informatie;
6.2 als gevolg van experimenten, abnormale
beproevingen en opzettelijke overbelasting, indien
deze op last of met medeweten van de
verzekeringnemer, directie of verantwoordelijke
bedrijfsleiding geschieden;
6.3 ontstaan gedurende de tijd dat de verzekerde
zaken in beslag zijn genomen door of worden
gebruikt krachtens besluit van burgerlijke of militaire
overheid;
6.4 aan programmatuur die niet gepaard gaat met
materiële beschadiging van de dragers waarop die
programmatuur is vastgelegd;
6.5 door molest, atoomkernreacties, overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting (zie de
Nadere omschrijvingen) alsmede schade door of in
verband met verontreiniging van bodem, lucht of
water, ongeacht hoe deze verontreiniging is ontstaan;
6.6 die verhaalbaar is krachtens een (onderhouds)
contract;
6.7 bestaande uit slijtage, corrosie, oxidatie of enig
ander geleidelijk bederf als natuurlijk gevolg van de
gewone werking en normaal gebruik;
6.8 bestaande uit esthetische beschadigingen,
zoals krassen, schrammen en deuken;
6.9 bestaande uit kosten van een voorlopige of
noodreparatie;
6.10 bestaande uit extra kosten verbonden aan de
bespoediging van het herstel of de vervanging;
6.11 bestaande uit kosten voor het reconstrueren
van gegevens op informatiedragers.
Schade
7. Verplichtingen na schade
7.1 Zodra de verzekeringnemer of andere
belanghebbende kennis draagt van een gebeurtenis,
die voor de maatschappij tot een verplichting tot
uitkering kan leiden is hij verplicht:
7.1.1 die gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan de
maatschappij te melden;

7.1.2 alle maatregelen te nemen ter voorkoming en
beperking van onmiddellijk dreigende schade;
7.1.3 ingeval van diefstal, beroving, afpersing of
vandalisme terstond aangifte te doen bij de politie en
een gewaarmerkte verklaring er van aan de
maatschappij te overleggen;
7.1.4 beschadigde zaken te bewaren en beschikbaar
te houden voor inspectie;
7.1.5 aan de maatschappij op te geven welke andere
verzekeringen op het verzekerd object of delen
daarvan ten tijde van de schade van kracht zijn;
7.1.6 zijn volle medewerking te verlenen bij de
regeling van de schade en alles na te laten, wat de
belangen van de maatschappij zou kunnen schaden;
7.1.7 de aanwijzingen van de maatschappij
nauwkeurig op te volgen en de ter zake van de
schade gestelde vragen volledig en naar waarheid te
beantwoorden.
7.2 De verzekering geeft geen dekking indien de
verzekeringnemer of andere belanghebbende, één
van deze verplichtingen niet is nagekomen en
daardoor de belangen van de maatschappij heeft
geschaad.
7.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien
de maatschappij de verzekeringnemer of andere
belanghebbende bij schade opzettelijk onjuiste
gegevens verstrekt.
8. Vaststelling van de schade
8.1 De schade zal in onderling overleg of door
een door de maatschappij te benoemen expert
worden vastgesteld, tenzij wordt overeengekomen
dat twee experts, waarvan de verzekeringnemer en de
maatschappij er ieder één benoemen, de schade
zullen vaststellen.
8.2 In het laatste geval benoemen beide experts
samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden
een derde expert, die bij gebrek aan
overeenstemming de grootte van de schade binnen
de grenzen van de beide taxaties bindend zal
vaststellen na de beide experts gehoord of behoorlijk
opgeroepen te hebben.
8.3 Indien de schade niet in onderling overleg
vastgesteld wordt, zal als uitsluitend bewijs van de
grootte van de schade gelden een taxatie opgemaakt
door de expert(s).
8.4 De experts hebben het recht zich, afzonderlijk
of gezamenlijk, door deskundigen te doen bijstaan.
8.5 Door medewerking aan de vaststelling van de
schade kan de maatschappij niet worden geacht
aansprakelijkheid te erkennen.

9. Omvang van de schade
9.1 De taxatie van de expert(s) zal, onverminderd
het hierna bepaalde, als schade aangeven het verschil
tussen de nieuwwaarde van de verzekerde zaken
onmiddellijk voor de gebeurtenis en van het
overgebleven deel onmiddellijk nadien. Beide
waarden moeten uit de taxatie blijken.
9.2 Bovendien zal bedoelde taxatie moeten
aangeven het verschil tussen de dagwaarde van de
verzekerde zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis
en van het overgebleven deel onmiddellijk nadien.
Deze beide waarden moeten eveneens uit de taxatie
blijken.
9.3 Voortzetting of geen voortzetting
9.3.1 Verzekeringnemer dient de maatschappij
binnen twaalf maanden na de schadedatum
schriftelijk mede te delen of hij al dan niet tot
heraanschaffing of herstel en tot voortzetting van het
bedrijf over zal gaan. Heeft verzekeringnemer zijn
beslissing niet binnen de gestelde termijn kenbaar
gemaakt, dan vindt schadevergoeding plaats naar
dagwaarde;
9.3.2 Bij heraanschaffing en voortzetting van het
bedrijf vindt de schadevergoeding plaats naar
nieuwwaarde;
9.3.3 Indien niet tot heraanschaffing of voortzetting
van het bedrijf wordt overgegaan vindt schadevergoeding plaats naar dagwaarde.
9.4 Met inachtneming van het bovenstaande
gelden voorts de volgende bepalingen:
9.4.1 de schadevergoeding zal steeds naar
dagwaarde plaatsvinden:
a. indien verzekerde voor de schade het
voornemen had het bedrijf te beëindigen;
b. voor zaken waarvan de dagwaarde onmiddellijk
voor de gebeurtenis minder bedroeg dan 40%
van de nieuwwaarde. Voor verzekerde zaken
ouder dan 3 jaar (te rekenen vanaf de aankoop in
nieuwe staat) bedraagt de dagwaarde nimmer
meer dan 40% van de nieuwwaarde.
9.4.2 indien beschadigde zaken naar het oordeel van
de maatschappij hersteld kunnen worden, zullen de
herstelkosten en/of de kosten direct noodzakelijk ter
opheffing van de storing worden vergoed, mits tot
herstel of voortzetting van het bedrijf wordt
overgegaan. Als niet tot herstel of voortzetting wordt
overgegaan vindt schadevergoeding plaats naar
dagwaarde, tenzij de begrote herstelkosten lager zijn
dan de op deze basis vastgestelde schadevergoeding;
in dit geval worden de herstelkosten vergoed.
9.5 Schade-uitkering
9.5.1 Indien
schadevergoeding
plaatsvindt,
berekend naar nieuwwaarde, wordt eerst 40% van de
naar nieuwwaarde berekende schadevergoeding

uitgekeerd, dan wel de volledige naar dagwaarde
berekende schadevergoeding als dit bedrag lager is.
De uitkering van het meerdere zal plaatsvinden
onder overlegging van de nota's; de totale uitkering
zal nimmer meer bedragen dan de werkelijke aan
heraanschaffing of herstel bestede kosten.
9.5.2 In het geval schadevergoeding plaatsvindt,
berekend naar dagwaarde, wordt de aldus berekende
schadevergoeding in één termijn uitgekeerd. De
schadevergoeding zal niet meer bedragen dan indien
van de nieuwwaarde zou zijn uitgegaan.
9.5.3 Ingeval van diefstal of vermissing heeft de
verzekeringnemer recht op schadevergoeding na 30
dagen na de melding van de gebeurtenis bij de
maatschappij en nadat de verzekeringnemer zijn
eigendomsrechten aan de maatschappij heeft
overgedragen. De maatschappij is verplicht haar
eigendomsrechten van de ontvreemde of vermiste
zaken nadat deze zijn terugverkregen op verzoek van
de verzekeringnemer aan hem over te dragen. De
verzekeringnemer is dan verplicht het uitgekeerde
bedrag terug te betalen onder aftrek van de kosten
van herstel van de eventuele beschadiging die tijdens
de gebeurtenis aan de verzekerde zaken is ontstaan.
10. Onderverzekering
Indien bij schade blijkt, dat het verzekerd bedrag
lager is dan de waarde van de verzekerde zaken
onmiddellijk voor de gebeurtenis, wordt
schadevergoeding verleend in verhouding van het
verzekerd bedrag tot de volle waarde. Dit vindt geen
toepassing op vergoeding van de expertisekosten.
Overige bepalingen
11. Inspectie
De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij,
wanneer zij daartoe de wens te kennen geeft, in de
gelegenheid te stellen de verzekerde zaken tijdens de
looptijd van de verzekering te laten inspecteren.
12. Onderhoudscontract
Indien de verzekering werd aangegaan onder het
beding van het bestaan van een onderhoudscontract
gelden de navolgende bepalingen:
12.1 in het onderhoudscontract dient begrepen te
zijn:
betrouwbaarheidscontrole;
preventief onderhoud;
opheffing van storingen als gevolg van
veroudering;
opheffing van storingen en reparatie van
beschadigingen die door het normale gebruik,
inwerking van buitenaf, zijn ontstaan. De met

deze werkzaamheden gemoeide kosten komen
niet voor vergoeding in aanmerking;

verzekeringnemer dient het verschuldigde bedrag
alsnog te betalen.

12.2 indien het onderhoud niet of niet goed wordt
uitgevoerd dan is alleen die schade gedekt waarvan
verzekeringnemer aantoont dat deze ook zou zijn
ontstaan indien het onderhoud wel (goed) zou zijn
uitgevoerd;

15.3 Geen dekking wordt verleend voor in de
schorsingsperiode plaatsvindende geb eurtenissen. De
dekking wordt eerst weer van kracht op de dag na
ontvangst van het verschuldigde bedrag door de
maatschappij.

12.3 de verzekeringnemer is verplicht de
maatschappij onmiddellijk in kennis te stellen van
wijzigingen in of beëindiging van de garantie of het
onderhoudscontract, waarna de maatschappij vanaf
de datum van wijziging/beëindiging de premie en
voorwaarden kan herzien.

16. Premierestitutie

13. Nieuwe aanschaffingen

Wijziging van de verzekering

Verzekerde zaken die door verzekeringnemer in de
loop van een verzekeringsjaar worden aangeschaft
ter aanvulling of vervanging van de verzekerde zaken
en waarvan op dat moment geen opgave aan de
maatschappij wordt gedaan zijn meeverzekerd tot
maximaal 25% boven het verzekerde bedrag met een
maximum van € 25.000.

17. Wijziging van premie en voorwaarden

14. Verval van rechten

17.2 De maatschappij doet van de aanpassing
schriftelijk mededeling aan de verzekeringnemer.

14.1 Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht
op uitkering vervalt, indien binnen 1 jaar na de
definitieve schriftelijke beslissing van de maatschappij tegen haar geen rechtsvordering is ingesteld.
14.2 Alle vorderingen die een verzekerde wegens
het niet verlenen van rechtsbijstand of het geven van
adviezen geldend wenst te maken, vervallen na 1 jaar,
te rekenen vanaf de dag waarop de verzekeringnemer
van de weigering in kennis werd gesteld.
14.3 In elk geval vervalt het recht op uitkering
indien de aanmelding van een schade niet plaatsvindt
binnen 1 jaar na de gebeurtenis. Deze termijn geldt
niet als de verzekeringnemer aantoont, dat hem ter
zake van de te late aanmelding redelijkerwijs geen
verwijt treft.
Premie
15. Premiebetaling
15.1 De verzekeringnemer dient de premie, de
kosten en de assurantiebelasting te betalen uiterlijk
op de 30e dag nadat zij verschuldigd zijn.
15.2 Indien de verzekeringnemer het verschuldigde
bedrag weigert te betalen of niet binnen de gestelde
termijn betaalt, vindt schorsing van de dekking plaats
met ingang van de eerste dag van het tijdvak
waarover dit bedrag verschuldigd was. De

Uitsluitend bij beëindiging van de verzekering op
grond van 18. en 20.2.2 verleent de maatschappij
restitutie van premie over de nog niet verstreken
verzekeringstermijn.

17.1 Indien de maatschappij haar tarieven of
voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde aard
als deze verzekering, is zij gerechtigd de aanpassing
van deze verzekering aan de nieuwe tarieven of
voorwaarden te verlangen met ingang van een door
de maatschappij te bepalen datum.

17.3 Indien sprake is van premieverhoging of
vermindering van de dekking heeft de
verzekeringnemer het recht de aanpassing te
weigeren binnen 30 dagen nadat hem daarvan
mededeling is gedaan. In dit geval eindigt de
verzekering aan het eind van het lopende
verzekeringsjaar. Beëindiging is niet mogelijk indien
de verhoging van de premie of de wijziging van de
voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of
bepalingen dan wel onderdeel is van deze
overeenkomst.
18. Wijziging van het risico
De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij zo
spoedig mogelijk in te lichten over iedere
omstandigheid, die het risico waartegen verzekerd is,
zodanig beïnvloedt, dat deze verzekering niet op
gelijke voorwaarden of tegen dezelfde premie zou
zijn geaccepteerd, indien die omstandigheid bij de
aanvang van de verzekering reeds bestaan zou
hebben en bij de maatschappij bekend zou zijn
geweest. Onder zodanige wijziging van het risico
wordt in ieder geval verstaan:
a. wijziging in het gebruik van de verzekerde zaken
en in de aard van het bedrijf;
b. wijziging van een bewoond en een onbewoond
risicoadres.

Na melding van een risicowijziging als bovenbedoeld
heeft de maatschappij het recht de premie en de
voorwaarden te herzien dan wel de verzekering met
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste
30 dagen te beëindigen.
19. Eigendomsovergang
19.1 Bij overgang van het verzekerd belang eindigt
de dekking 30 dagen na die overgang - tenzij de
maatschappij met de nieuwe belanghebbende
overeenkomt de verzekering voort te zetten - of
zoveel eerder als de nieuwe belanghebbende elders
een verzekering sluit.
19.2 Bij overgang van het verzekerde belang
tengevolge van overlijden van de verzekeringnemer
blijft de verzekering van kracht, tenzij de nieuwe
belanghebbende de verzekering binnen drie
maanden na het overlijden opzegt.
20. Duur en einde van de verzekering
20.1 De verzekering is aangegaan en wordt
verlengd overeenkomstig de op het polisblad
vermelde termijnen.
20.2 De verzekering eindigt:
20.2.1 door schriftelijke opzegging door de
verzekeringnemer:
per contractsvervaldatum, mits de opzegging
tenminste 3 maanden voordien aan de
maatschappij is geschied;
nadat de maatschappij een krachtens deze
verzekering gedekte schade heeft afgewikkeld,
mits de opzegging uiterlijk op de 30e dag na de
afwikkeling is geschied met inachtneming van
een opzegtermijn van tenminste 14 dagen.
20.2.2 door schriftelijke opzegging door de
maatschappij:
per premievervaldatum mits de opzegging
tenminste 3 maanden voordien aan de
verzekeringnemer is geschied;
na een schademelding mits de opzegging
uiterlijk op de 30e dag na afwikkeling is
geschied met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
zodra de verzekeringnemer niet meer feitelijk in
Nederland woont of gevestigd is;
zodra de verzekeringnemer surséance van
betaling heeft aangevraagd of in staat van
faillissement is komen te verkeren.
Slotbepalingen

laatst bij de maatschappij bekende adres of aan het
adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling
deze verzekering loopt.
22. Privacy-reglement
De bij de aanvraag of wijziging van de verzekering
verstrekte
persoonsgegevens
worden
door
Zevenwouden verwerkt ten behoeve van het aangaan
en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en
het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met
inbegrip van de voorkoming en bestrijding van
fraude. Op deze verwerking van persoonsgegevens is
de gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens
Verzekeringsbedrijf" van toepassing. In deze
gedragscode worden rechten en plichten van partijen
bij de gegevensverwerking weergegeven. De
volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen
bij het informatiecentrum van het Verbond van
Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag,
tel. 070-3338777, www.verzekeraars.nl.
23. Toepasselijk recht
Op deze verzekering is Nederlands recht van
toepassing.
24. Klachten
Klachten
over
de
uitvoering
van
de
verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan de
directie van de maatschappij worden voorgelegd.
Wanneer het oordeel van de directie voor u niet
bevredigend is, kunt u zich tot de Stichting
Klachteninstituut Verzekeringen wenden. Deze
stichting is door de verzekeringsbedrijfstak opgericht
en er werken verschillende Ombudsmannen. Zij
proberen door bemiddeling de klacht op te lossen.
Daarnaast is er de Raad van Toezicht die toetst of de
verzekeraar de goede naam van de bedrijfstak heeft
geschaad.
Adres: Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus
93560, 2509 AN Den Haag.
Wie geen gebruik wil maken van
klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen
bedrijfstak, of de behandeling door
klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan
geschil voorleggen aan de rechter.
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Nadere omschrijvingen
Molest:

21. Adres

1. Onder molest wordt verstaan schade veroorzaakt
door:

Kennisgevingen door de maatschappij aan de
verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens

1.1 gewapend conflict: onder gewapend conflict
wordt verstaan elk geval waarin staten of andere

georganiseerde partijen elkaar, of althans de één de
ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen,
bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede
verstaan optreden van een Vredesmacht der
Verenigde Naties of de West Europese Unie.
1.2 burgeroorlog: onder burgeroorlog wordt verstaan
een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd
tussen de inwoners van een zelfde staat, waarbij een
belangrijk deel van de inwoners van die staat
betrokken is.
1.3 opstand: onder opstand wordt verstaan
georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat,
gericht tegen het openbaar gezag.
1.4 binnenlandse onlusten: onder binnenlandse
onlusten worden verstaan min of meer
georganiseerde gewelddadige handelingen op
verschillende plaatsen zich voordoend binnen een
staat.
1.5 oproer: onder oproer wordt verstaan een min of
meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige
beweging, gericht tegen het openbaar gezag.
1.6 muiterij: onder muiterij wordt verstaan een min
of meer georganiseerde gewelddadige beweging van
leden van enig gewapende macht gericht tegen het
gezag waaronder zij gesteld zijn.
2. De verzekeraar dient te bewijzen dat de schade
direct veroorzaakt is of ontstaan is uit één van de in
het vorig lid genoemde zaken.
De zes genoemde vormen van molest, alsmede de
definities van deze vormen van molest, vormen een
onderdeel van de tekst die door het Verbond van
Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag is
gedeponeerd.
Atoomkernreactie:
1. Deze verzekering dekt - behoudens het hierna
bepaalde - geen schade veroorzaakt door,
optredende
bij
of
voortvloeiende
uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is
ontstaan. Onder atoomkernreactie is te verstaan
iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit.
2. De uitsluiting onder 1. geldt niet met betrekking
tot radioactieve nucliden, die zich buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische of
wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande
dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik,
opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen

door het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne moet zijn afgegeven.
Voor zover krachtens de wet een derde voor de
geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting
onder 1. van kracht.
Onder "wet" is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979 - 225), zijnde de
bijzondere
wettelijke
regeling
van
de
aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.
Onder "kerninstallatie" wordt verstaan een
kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet.
Overstroming:
Schade - voor zover geen brand of
ontploffingsschade - die het directe of indirecte
gevolg is van overstroming, waaronder wordt
verstaan het bezwijken of overlopen van dijken,
kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig
of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van
een door de verzekering gedekte gebeurtenis.
Aardbeving, vulkanische uitbarsting:
Schade ontstaan door of tengevolge van aardbeving
of vulkanische uitbarsting, ook indien gedurende de
tijd waarin, of gedurende 24 uur nadat de schade is
ontstaan in of nabij de plaats, waar het verzekerde is
gelegen, de gevolgen van aardbeving of vulkanische
uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij de
verzekeringnemer bewijst dat de schade niet aan één
van de genoemde verschijnselen kan worden
toegeschreven.

