
• B9006: Dekking van diefstal van auto's buiten gebouwen 
Gedekt is diefstal van auto's buiten gebouwen, maar alleen als het gaat om hele 
auto's en niet om onderdelen of accessoires. We dekken geen beschadiging van 
auto's bij een poging tot diefstal. 

Deze dekking geldt alleen als: 
a.  de contactsleutels en autopapieren uit de auto’s zijn gehaald; en 
b.  de auto's zijn afgesloten; en 
c.  de contactsleutels en autopapieren zijn opgeborgen in een ruimte of kast die niet 
toegankelijk is voor het publiek, in het gebouw dat u of een andere verzekerde in 
gebruik heeft. 
 

• B9078: Eigen risico bij stormschade 
Per verzekerd gebouw is het eigen risico 2 0/00 van de verzekerde som met een 
minimum van € 250,- en een maximum van € 1.000,-. Als in de polis een hoger 
eigen risico staat, dan geldt dit hogere eigen risico. Het eigen risico wordt berekend 
over de verschuldigde schadevergoeding. Dit eigen risico geldt niet voor schade die 
valt onder de glasdekking. 
 

• B9050: Voorschriften voor plaatsing en controle van brandblusmiddelen 
U heeft deze verzekering afgesloten onder voorwaarde dat er voldoende goed 
bereikbare en zichtbare brandblusmiddelen in het gebouw aanwezig zijn. Daarbij 
gaat het minimaal om de volgende blusmiddelen: 
a. bij een vloeroppervlakte van meer dan 150 m²: één brandblusapparaat met een 
inhoud van minimaal zes kilo of zes liter per 150 m² vloeroppervlakte; of 
b. bij een vloeroppervlakte van minder dan 150 m²: één brandblusapparaat met een 
inhoud van minimaal zes kilo of zes liter per bouwlaag; en 
c. bij een vloeroppervlakte per etage van meer dan 250 m²: een of meer 
brandslanghaspels die zodanig zijn opgehangen dat de slangen ieder punt van de 
vloer kunnen bereiken; en 
d. als er bak- en frituurtoestellen aanwezig zijn: één speciale vetbrandblusser in de 
buurt van deze toestellen. 
Alle brandblusmiddelen moeten minimaal elke twee jaar worden gecontroleerd door 
een REOB-onderhoudsbedrijf. 

Blijkt bij een schade dat u (of een andere verzekerde) niet heeft voldaan aan deze 
verplichtingen, dan dekken wij de schade niet. Dit geldt niet als u (of hij) bewijst dat 
de schade niet is ontstaan of vergroot door het niet-nakomen van deze 
verplichtingen. 

• B9033: Voorwaarden voor inbraakpreventie 
U heeft deze verzekering afgesloten onder de volgende voorwaarden: 
a.  U heeft alle diefstalbeveiligingsmaatregelen genomen, die horen bij de VRKI-
risicoklasse die voor uw bedrijf geldt. 
b.  Als een inbraaksignaleringssysteem deel uitmaakt van de vereiste 
beveiligingsmaatregelen, is dit aangelegd door een VEB- of BORG-erkend 
beveiligingsbedrijf en wordt dit jaarlijks door dit bedrijf onderhouden. 



c.  Alle beveiligingsmaatregelen functioneren goed en zijn correct en volledig 
toegepast of ingeschakeld. 
Blijkt bij een schade dat u (of een andere verzekerde) niet heeft voldaan aan deze 
verplichtingen, dan dekken wij de schade niet. Dit geldt niet als u (of hij) bewijst dat 
de schade niet is ontstaan of vergroot door het niet-nakomen van deze 
verplichtingen. 

• B9028: Voorwaarden voor de opslag van brandbare zaken 
U heeft deze verzekering afgesloten onder de volgende voorwaarden: 
a.  binnen tien meter van de gevel en/of het afdak van het bedrijfsgebouw staan 
geen brandbare zaken zoals goederen, emballage en pallets. 
b.  afvalcontainers mogen op kortere afstand van het gebouw staan, maar alleen als 
deze na gebruik op slot worden gedaan en de inhoud ervan niet zichtbaar en niet 
bereikbaar is. 
Blijkt bij een schade dat u (of een andere verzekerde) niet heeft voldaan aan deze 
verplichtingen, dan dekken wij de schade niet. Dit geldt niet als u (of hij) bewijst dat 
de schade niet is ontstaan of vergroot door het niet-nakomen van deze 
verplichtingen. 

• B9025-02: Inspectievoorwaarden voor het brandrisico door elektriciteit 
U heeft deze verzekering afgesloten onder de volgende voorwaarden: 
a. het brandrisico door elektriciteit wordt minimaal elke vijf jaar door een SCIOS 
Scope 10 erkend inspectiebedrijf beoordeeld door middel van een Scope 10 
inspectie; en 
b. de in het inspectierapport gerapporteerde tekortkomingen dienen binnen drie 
maanden na dagtekening van het rapport verholpen te worden. 
Blijkt bij een schade dat u (of een andere verzekerde) niet heeft voldaan aan deze 
verplichtingen, dan dekken wij de schade niet. Dit geldt niet als u (of een andere 
verzekerde) bewijst dat de schade niet is ontstaan of vergroot door het niet-nakomen 
van deze verplichtingen. 

• B9045: Voorwaarden voor gebruikte poetsdoeken 
U heeft deze verzekering afgesloten onder voorwaarde dat gebruikte poetsdoeken 
altijd gescheiden van overig afval worden verzameld in: 
a. een afgesloten bak van metaal of kunststof; of 
b. een metalen afvalbak met een vlamdovende deksel. 
Blijkt bij een schade dat u (of een andere verzekerde) niet heeft voldaan aan deze 
verplichtingen, dan dekken wij de schade niet. Dit geldt niet als u (of hij) bewijst dat 
de schade niet is ontstaan of vergroot door het niet-nakomen van deze 
verplichtingen. 

• B9073: Schade door sneeuwdruk of wateropeenhoping 
Wij dekken geen schade die is veroorzaakt door, of verband houdt met sneeuwdruk 
of wateropeenhoping. 
 

2234 Spuitruimte/spuitcabine (garantie) 

De verzekerde garandeert aan de maatschappij en deze verzekering geschiedt 
daarom ook op de uitdrukkelijke voorwaarde dat spuiten/overgieten met verf, vernis, 



lak, lijm, oplos- en impregneermiddelen en dergelijke uitsluitend mag plaatsvinden in 
een goedgekeurde spuitruimte/-cabine, die voldoet aan de eisen overeenkomstig 
onderstaande omschrijving: • Van een goedgekeurde spuitruimte/-cabine is sprake 
indien gespoten/overgegoten en gedroogd wordt in een ruimte, welke niet voor 
andere doeleinden wordt gebruikt en van de overige ruimten van het bedrijf is 
afgescheiden door vloeren, muren, plafond of wanden met een brandwerendheid 
van minimaal zestig minuten. • De wanden moeten reiken van vloer tot plafond. • De 
verlichting, lampen en dergelijke dienen van het explosieveilige type te zijn. • 
Verwarming mag uitsluitend geschieden door middel van gesloten elektrische 
elementen of hete lucht van buiten de spuitruimte/-cabine opgestelde indirecte 
luchtverhitter; eventuele hete luchtkanalen dienen van onbrandbaar materiaal te zijn 
vervaardigd. • De dampafzuiging dient direct naar de buitenlucht of via 
afvoerkanalen van onbrandbaar materiaal te geschieden. • De motoren (voor 
compressor en exhauster) dienen buiten de spuitruimte/-cabine te zijn opgesteld, 
tenzij van het explosieveilige type, doch dan dient de lucht voor de compressor toch 
van buiten de spuitruimte te worden aangezogen. • Van de voorraad verf en 
dergelijke mag niet meer dan een dagvoorraad in de spuitruimte/-cabine aanwezig 
zijn. De overige voorraad dient in een aparte daarvoor ingerichte minimaal zestig 
minuten brandwerende ruimte te worden opgeborgen. Deze ruimte dient te zijn 
voorzien van voldoende vloeistofopvang, kruiselingse ventilatie (plafond- en 
vloerniveau). De verlichting, lampen en dergelijke dienen van het explosieveilige 
type te zijn. • Overspray en verfresten in de spuitruimte/-cabine dienen wekelijks met 
vonkvrij gereedschap te worden verwijderd. • Buiten de spuitruimte/-cabine dient bij 
de deur een sproeischuimapparaat van minsten zes kg of een daarmee gelijk te 
stellen apparaat in werkvaardige toestand voorhanden te zijn 

2900 Garantie  

Als niet voldaan wordt aan één of meer garantieclausules op deze polis, is Nationale 
Nederlanden niet verplicht de schadevergoeding te betalen. Tenzij u aantoont dat de 
schade niet door het niet-nakomen van de garantie veroorzaakt of vergroot is 

 

• B9060-02: Zonnestroominstallaties 
Voor alle zonnestroominstallaties ongeacht het aantal zonnepanelen geldt: 
Microcrackschade aan zonnepanelen (met het blote oog niet waarneembare 
scheurtjes) is niet gedekt. 
Voor zonnestroominstallaties van 50 zonnepanelen en meer geldt tevens: 
Inspectievoorwaarden voor zonnestroominstallaties 
U heeft deze verzekering afgesloten onder de verplichtingen dat: 
a. Binnen twee maanden na de oplevering van de installatie of de ingangsdatum van 
deze verzekering door een SCIOS-erkend inspectiebedrijf een Scope 12 Eerste of 
Bijzondere Inspectie (EBI) plaatsvindt; 
b. Vervolgens minimaal elke vijf jaar door een SCIOS-erkend inspectiebedrijf een 
Scope 12 Periodieke Inspectie (PI) plaatsvindt; 
c. Van iedere inspectie een rapport wordt opgemaakt en op verzoek van de 



verzekeraar wordt overgelegd; 
d. De in de inspectierapporten vermelde tekortkomingen binnen drie maanden na 
dagtekening van het rapport worden verholpen. 
Blijkt bij een schade dat u niet aan deze voorwaarden heeft voldaan, dan dekken wij 
de schade niet. Dit geldt niet als u bewijst dat de schade niet is ontstaan of vergroot 
door het niet nakomen van deze verplichtingen. 

Overgangstermijn tot 1 januari 2023 
Wanneer de ingangsdatum van de verzekering vóór 1 april 2021 ligt en er heeft geen 
Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI) plaatsgevonden, dan heeft u de gelegenheid om 
de inspectie alsnog vóór 1 januari 2023 te laten uitvoeren. 
 


