
ART. 1  OMVANG VAN DE DEKKING

1.  De verzekering geschiedt tegen de materiële schade tengevolge van 
storm aan de tegen dit risico verzekerde gebouwen en/of roerende 
zaken.

2.  Onder storm wordt verstaan windkracht met een snelheid van tenminste 
14 meter per seconde.

3.  Met stormschade wordt gelijkgesteld: schade door neerstortende bomen 
e.d. tengevolge van storm, schade door vernieling op last van hogerhand 
wegens de toestand van het door storm beschadigde gebouw en/of 
roerende goederen en schade door regen-, sneeuw-, hagel- of smelt-
water als onmiddellijk gevolg van stormschade aan het gebouw en/of 
roerende goederen.  
Tevens is verzekerd: schade door sneeuwbelasting op daken en muren, 
met uitsluiting van schade door binnengedrongen sneeuw- of smelt-
water.

ART. 2  UITBREIDING VAN DE DEKKING

1.  Zaken van derden. 
Voor zover het verzekerd bedrag hoger is dan de waarde van de zaken 
welke eigendom zijn van u, zijn zaken als in deze polis omschreven 
doch welke eigendom zijn van derden, mede onder deze verzekering 
begrepen, voor zover het betreft schade voor rekening van u en niet door 
een andere verzekering gedekt.

2.   Wij vergoeden ook wanneer daardoor het verzekerd bedrag wordt 
overschreden, de bereddingskosten, bij of na een gedekt evenement 
gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde 
zaken.

ART. 3  VASTSTELLING VAN HET VERZEKERD BEDRAG

1.  Het verzekerd bedrag wordt vastgesteld op aangifte van u.

2.   Opgave van een te verzekeren bedrag door een medewerker van ons 
dient als een advies te worden beschouwd.

3.   Voor een gebouw wordt als te verzekeren bedrag opgegeven de 
herbouwwaarde, tenzij anders is overeengekomen.

4.  Voor een inboedel geldt als het te verzekeren bedrag de nieuwwaarde; 
evenwel de dagwaarde voor:

a. goederen onttrokken aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren;

b.  goederen waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40 % van de 
nieuwwaarde;

c. bromfietsen. 

5.  Voor kunst, antiek en verzamelingen geldt de waarde die daaraan uit 
hoofde van hun zeldzaamheid  kan worden toegekend.

6.  Voor bedrijfsuitrusting/inventaris geldt de dagwaarde, tenzij anders is 
overeengekomen.

7. Voor koopmansgoederen/producten geldt de vervangingswaarde.
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ART. 5  (SCHOTEL)ANTENNES EN ZONWERINGEN

Indien de polis een stormverzekering betreft op inboedel, is stormschade 
aan (schotel)antennes en zonweringen meeverzekerd, echter met 
inachtneming van het eigen risico van ? 225,-.

ART. 6  EIGEN RISICO

1.   Terzake van elke stormschade blijft een bedrag (eigen risico) voor 
rekening van u.

2.   Het eigen risico wordt berekend per gebouw of object en is als zodanig 
op de polis vermeld.

ART. 7  UITSLUITINGEN

Uitgesloten is schade:

a.  aan lichtreclames, uithangborden;

b.   aan open gebouwen (w.o. open hooibergen, afdaken e.d.), tenzij het 
betreffende gebouw als zodanig op de polis vermeld staat;

c. tengevolge van onvoldoende onderhoud.

ART. 8  TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze verzekering zijn mede van toepassing alle bepalingen van de 
Algemene Voorwaarden alsmede de Algemene Begripsomschrijvingen.
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