BIJZONDERE VOORWAARDEN ZAAK- EN
BEDRIJFSSCHADEVERZEKERINGEN HORECA
2015 VICTOR
Dekkingsvoorbehoud bij het aangaan van de verzekering
Artikel 1 Voorbehoud van toepassing op de verzekering
van discotheken en dancings
De verzekering is aangegaan onder het uitdrukkelijke
voorbehoud, dat het bedrijf is voorzien van of binnen drie
maanden na de ingangsdatum van de verzekering zal zijn
voorzien van bouwkundige en elektronische beveiliging tegen
inbraak in overeenstemming met de geldende Borg richtlijnen,
waarvoor een Borgcertificaat is of zal worden afgegeven.
Indien 3 maanden na de ingangsdatum van de verzekering de
beveiliging nog niet aan de Borg richtlijnen voldoet hebben
verzekeraars het recht de premie en condities van deze
verzekering nader vast te stellen.
Tot de nadere vaststelling van premie en condities geldt, indien
3 maanden na de ingang van de verzekering de beveiliging
nog niet aan de Borg richtlijnen voldoet, in geval van schade
door inbraak of vandalisme een extra eigen risico van 10 % van
het schadebedrag met een maximum van 25.000,- euro, tenzij
verzekerde aannemelijk maakt dat de schade niet door het niet
voldoen aan de Borg richtlijnen is veroorzaakt of vergroot.
Artikel 2 Voorbehoud van toepassing op de verzekering
van discotheken en dancings met een vloeroppervlakte
van meer dan 1.000 m2.
De verzekering is aangegaan onder het uitdrukkelijke
voorbehoud, dat het bedrijf is voorzien van of binnen drie
maanden na de ingangsdatum van de verzekering zal zijn
voorzien van een door de verzekeraars goedgekeurde
brandmeldinstallatie.
Indien 3 maanden na de ingang van de verzekering aan deze
voorwaarde niet is voldaan hebben verzekeraars het recht de
premie en condities van deze verzekering nader vast te stellen .
Tot de nadere vaststelling van premie en condities geldt, indien
3 maanden na de ingang van de verzekering het bedrijf nog
niet is voorzien van een door verzekeraars goedgekeurde
brandmeldinstallatie, in geval van schade door brand,
ontploffing en blikseminslag een extra eigen risico van 10 % van
het schadebedrag met een maximum van 25.000,- euro, tenzij
verzekerde aannemelijk maakt dat de schade niet door het niet
aanwezig zijn van een goedgekeurde brandmeldinstallatie is
veroorzaakt of vergroot.
Bijzondere verplichtingen
Artikel 3 Verpachten en vergunning
Het (opnieuw) verpachten van het bedrijf en het niet meer
beschikken over een gebruiksvergunning wordt beschouwd als
een risicowijziging.
Verzekerde dient daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
binnen twee maanden nadat hij van de wijziging op de hoogte
is mededeling te doen aan de verzekeraars.
Dekkingsuitbreidingen
Artikel 4 Schade door uitstromende of overlopende drank
Verzekerd is schade door drank gestroomd of overgelopen
uit tanks en/of de daarop aangesloten leidingen, installaties
en toestellen, als gevolg van het springen door vorst, breuk,
verstopping, een ander plotseling optredend defect of
gebeurtenis. Tevens worden vergoed de kosten van:
- het opsporen van de breuk of het defect en het daarmee
verband houdende herstelwerk aan muren, vloeren en
andere onderdelen van het gebouw;
- het herstel van de beschadigde tanks, leidingen, installaties
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en toestellen bij springen door vorst;
althans voor zover deze kosten voor rekening van verzekerde
komen en die kosten niet op een andere polis gedekt zijn of
gedekt zouden zijn als de dekking die dit artikel verleent niet
zou bestaan.
Deze dekking geldt uitsluitend indien voornoemde tanks,
installaties en toestellen minimaal 1x per jaar door de leverancier
of een ter zake kundig bedrijf op deugdelijkheid worden
gecontroleerd en de bij die controles geconstateerde gebreken
zijn hersteld. Van deze dekking is uitgesloten schade die valt
onder lopende garantieovereenkomsten met de leverancier of
installateur.
Artikel 5 Schade aan etiketten e.d.
Verzekerd is schade door een verzekerd gevaar ontstaan
aan etiketten, stoppen, capsules, kurken, merken en andere
kenmerken die de handelswaarde beïnvloeden van wijn,
whisky, of andere dranken op fles. Indien naar het oordeel van
de benoemde expert(s) herstel zonder waardevermindering
mogelijk is zullen de herstelkosten worden vergoed. Als herstel
zonder waardevermindering volgens de benoemde expert(s)
niet mogelijk is zal de schade worden afgewikkeld op basis
van totaalverlies onder aftrek van de opbrengst uit verkoop in
beschadigde staat.
Artikel 6 Eigendommen van directie en personeel
Indien niet of niet voldoende elders, of uit hoofde van artikel
11 van de voorwaarden verzekerd, geeft deze verzekering bij
een schade door een gedekt gevaar/gebeurtenis en boven
het verzekerde bedrag recht op vergoeding van schade aan
eigendommen van directie en personeel tot maximaal 2.500, euro per gebeurtenis.
Artikel 7 Kapitaalsbelangen
Indien het verzekerd bedrag op gebouwen respectievelijk
bedrijfsuitrusting/inventaris
daarvoor
ruimte
biedt
is
meeverzekerd de voor rekening van verzekerde komende
schade aan kapitaalsbelangen van derden, zoals installaties van
brouwerij, energiebedrijven, waterleidingbedrijven en telefoonen andere communicatiebedrijven. .
Artikel 8
Onderverzekering bij zaakschadedekking
Verzekeraars zullen zich in geval van schade niet op de
evenredigheidsbepaling uit de voorwaarden beroepen voor
zover de verzekerde som voor zaakschade niet meer dan 20%
lager is dan de werkelijke verzekerbare waarde.
Bij totaalverlies vergoeden verzekeraars de waarde van het
verzekerde, conform de van toepassing zijnde waardegrondslag,
eventueel tot 20 % boven de betreffende verzekerde som.
Artikel 9 Overspanning/inductie
In uitbreiding op de dekking voor schade door overspanning/
inductie als gevolg van bliksemontlading is ook verzekerd
schade door op andere wijze ontstane overspanning/inductie.
Artikel 10 Storing in of uitval van drankinstallaties
Bedrijfsschade is ook verzekerd indien veroorzaakt door het,
ongeacht door welke oorzaak, uitvallen van permanente
drankinstallaties. Deze dekking geldt uitsluitend voor installaties
die jaarlijks door de leverancier of enkele ter zake kundig bedrijf
op deugdelijkheid worden gecontroleerd en mits de bij die
controles geconstateerde gebreken werden verholpen.
Artikel 11 Bedrijfsschade door wegvallen publiekstrekker
Onder de dekking voor bedrijfsschade is mede begrepen de
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bedrijfschade die verzekerde lijdt als gevolg van een -tengevolge
van een onder deze polis verzekerd gevaar/gebeurtenisontstane materiële schade aan de gebouwen, of de inhoud
daarvan, van een in de nabijheid van het verzekerde bedrijf
gelegen onderneming, winkelcentrum, instelling of andere
activiteit, waarvan verzekerde voor het aantrekken van publiek
mede afhankelijk is.
Artikel 12 Overdekking brutowinst bij bedrijfsschadedekking
De brutowinst is verzekerd tot maximaal 130 % van de
verzekerde som. De in het polisblad genoemde premie is een
definitieve premie waarop geen naverrekening van toepassing is.
Verzekeringnemer dient jaarlijks een opgave te verstrekken
van de in het voorgaande boekjaar gerealiseerde brutowinst.
Aan de hand van die opgave wordt de verzekerde som op
bedrijfsschade aangepast.
Bij het op deze wijze aanpassen van de verzekerde som,
vindt premieaanpassing eerst plaats per eerstvolgende
premievervaldatum.
Als 3 maanden voor de eerstvolgende jaarlijkse
premievervaldatum geen opgave is gedaan komt per die
vervaldatum de overdekkingsregeling volgens dit artikel te
vervallen, tot dat alsnog opgave heeft plaats gevonden.
Dekkingsbeperkingen
Artikel 13 Uitsluiting automaten
Speel- en sigarettenautomaten en de inhoud daarvan zijn niet
verzekerd tegen verlies of beschadiging als gevolg van inbraak
of vandalisme.
Artikel 14 Bedrijfsschade
De op bedrijfsschade en reconstructiekosten betrekking
hebbende artikelen van de Algemene voorwaarden voor
Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering en van deze Bijzondere
Voorwaarden zijn alleen van toepassing indien op het polisblad
een verzekerd bedrag voor bedrijfsschade is opgenomen.
Garanties
Artikel 15 Garanties en sanctie bij het niet voldoen aan
een garantie
De verzekerde garandeert aan de verzekeraars en deze
verzekering geschiedt daarom op de uitdrukkelijke voorwaarde
dat aan de hieronder vermelde van toepassing zijnde garanties
is voldaan. Indien op de ingangsdatum van de verzekering niet
aan een garantie wordt voldaan heeft verzekerde, tot uiterlijk
drie maanden na de ingangsdatum, de gelegenheid alsnog aan
de garantie te voldoen zonder dat dit in die periode gevolgen
voor de verzekering heeft. Indien na deze drie maanden niet aan
een garantie wordt voldaan geldt in geval van schade een extra
eigen risico van 10% van het schadebedrag met een maximum
van 25.000,- euro, tenzij verzekerde aannemelijk maakt,
dat de schade niet door het niet voldoen aan een garantie is
veroorzaakt of vergroot.
Artikel 16 Garantie Inbraakalarminstallatie
Indien bij de beantwoording van de vragen op de aanvraagsite
voor deze verzekering door verzekerde is aangegeven dat een
of meer in het polisblad genoemde adressen zijn voorzien van
een inbraakalarminstallatie, is verzekerde verplicht:
- een abonnement af te sluiten met een erkende installateur
voor minimaal één controle per jaar;
- de installatie dagelijks op zijn goede werking te controleren
en deze dagelijks juist in te schakelen;
- terstond de installateur te waarschuwen zodra de installatie
niet naar behoren functioneert;
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- indien de installatie niet binnen drie keer 24 uur gerepareerd
kan worden, de verzekeraars hieromtrent zo spoedig mogelijk
na het bekend worden hiervan in te lichten en de door de
verzekeraars gegeven voorschriften op te volgen;
- voor de periode dat de installatie niet in bedrijfsklare toestand
verkeert passende maatregelen ter voorkoming van inbraak
te nemen;
- in geval van voorgenomen verbouwing of wijziging in
gebruik en inrichting vooraf overleg met de installateur en de
verzekeraars te plegen, teneinde te waarborgen dat tijdens
en na het uitvoeren van die werkzaamheden sprake zal zijn
van een voldoende mate van beveiliging.
Wanneer verzekerde geen of onvoldoende zeggenschap heeft
over de bedoelde installatie(s), zal deze garantie slechts van
toepassing zijn tot de omvang van zijn zeggenschap.
Artikel 17 Garantie: Brandmeldinstallatie (Van toepassing
op alle horecaondernemingen met uitzondering van
discotheken en dancings met een vloeroppervlakte van
1000 m2 of meer)
Indien bij de beantwoording van de vragen op de aanvraagsite
voor deze verzekering door verzekerde is aangegeven dat een
of meer in het polisblad genoemde adressen zijn voorzien
van een automatische brandmeldinstallatie met rechtstreekse
doormelding naar de brandweer of een particuliere alarm
centrale (PAC), is verzekerde verplicht:
- een abonnement af te sluiten met een erkende installateur
voor minimaal één controle per jaar;
- terstond de installateur te waarschuwen, zodra de installatie
niet naar behoren functioneert;
- indien de installatie niet binnen drie keer 24 uur gerepareerd
kan worden, verzekeraars hierover zo spoedig mogelijk
na het bekend worden hiervan in te lichten en de door de
verzekeraars gegeven voorschriften op te volgen;
- in geval van voorgenomen verbouwing of wijziging in
gebruik en inrichting vooraf overleg met de installateur en de
verzekeraars te plegen, teneinde te waarborgen dat tijdens
en na het uitvoeren van die werkzaamheden sprake zal zijn
van een voldoende mate van beveiliging.
Wanneer verzekerde geen of onvoldoende zeggenschap heeft
over de bedoelde installatie(s), zal deze garantie slechts van
toepassing zijn tot de omvang van zijn zeggenschap.
Artikel 18 Garantie Sprinklerinstallatie
Indien bij de beantwoording van de vragen op de aanvraagsite
voor deze verzekering door verzekerde is aangegeven dat een
of meer in het polisblad genoemde adressen zijn voorzien van
een gecertificeerde sprinklerinstallatie, is verzekerde verplicht:
- de installatie in werkvaardige toestand te houden;
- indien de installatie zich niet in werkvaardige toestand bevindt
dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de eerstvolgende
werkdag aan het installatiebedrijf en aan de verzekeraars
mee te delen;
- indien de installatie niet binnen drie keer 24 uur gerepareerd
kan worden, verzekeraars hierover zo spoedig mogelijk
na het bekend worden hiervan in te lichten en de door de
verzekeraars gegeven voorschriften op te volgen;
- in geval van voorgenomen verbouwing of wijziging in
gebruik en inrichting vooraf overleg met de installateur en de
verzekeraars te plegen, teneinde te waarborgen dat tijdens
en na het uitvoeren van die werkzaamheden sprake zal zijn
van een voldoende mate van beveiliging.
Wanneer verzekerde geen of onvoldoende zeggenschap heeft
over de bedoelde installatie(s), zal deze garantie slechts van
toepassing zijn tot de omvang van zijn zeggenschap.
Artikel 19 Garantie Rieten dakbedekking
De schoorsteen van niet met gas of olie gestookte
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verwarmingsapparaten, zoals een open haard, moet elk
jaar worden geveegd en zijn voorzien van een deugdelijke
vonkenvanger.
Artikel 20 Garantie Blusmiddelen in keukens
In elke keuken dient ten minste één van een rijkskeurmerk
voorzien blusapparaat met een minimum inhoud van 6kg
schuim of CO2, op een goed zichtbare en goed bereikbare
plaats opgehangen te zijn.
In elke keuken dient op een goed zichtbare en goed bereikbare
plaats een blusdeken te zijn opgehangen.
De aanwezige blusapparaten dient in werkvaardige
toestand te worden gehouden en jaarlijks door een erkend
onderhoudsbedrijf te worden gecontroleerd en onderhouden.
Artikel 21 Garantie Onderhoud blusmiddelen
Indien bij de beantwoording van de vragen door verzekerde
is aangegeven dat een of meer in het polisblad genoemde
adressen zijn voorzien van blusapparatuur voorzien van een
geldig rijkskeurmerk, moet deze apparatuur op een goed
zichtbare en goed bereikbare plaats zijn opgesteld. Voor deze
apparatuur moet een contract voor jaarlijks onderhoud zijn
afgesloten bij een, volgens de Regeling voor de Erkenning
van Onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen (REOB), erkend
onderhoudsbedrijf.
Artikel 22 Garantie Afvalbakken en afvalemmers
Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van afvalemmers,
afvalbakken, e.d. van onbrandbaar materiaal die zijn voorzien
van goed sluitende deksels van onbrandbaar materiaal, of van
onbrandbaar materiaal en van een zelfdovende constructie
zijn (In afwijking hiervan is, uitsluitend ten behoeve van het
verzamelen van etensresten, gebruik van kunststof afvalbakken
toegestaan)
Artikel 23 Garantie Frituurovens
Frituurovens dienen te zijn voorzien van een goed werkende
maximaal thermostaat en waakvlambeveiliging.
Boven de ovens dient een deugdelijke afzuiging (welke
automatisch wordt uitgeschakeld in geval van oververhitting)
van onbrandbaar materiaal te zijn geïnstalleerd.
Frituurovens en de daarbij behorende afzuiginstallaties dienen
jaarlijks te worden gecontroleerd door een erkend service
bedrijf. Frituurovens zullen slechts in werking zijn onder direct
toezicht van verzekerde of een werknemer van verzekerde.
Artikel 24 Garantie Huishoudfriteuses
Bij gebruikmaking van huishoudfriteuses zijn de onderstaande
voorwaarden van kracht:
- de friteuse moet zijn voorzien van een thermostaat, passend
sluitdeksel en controle lamp;
- de friteuse moet regelmatig worden gereinigd;
- gedurende het in bedrijf zijn van de friteuse moet steeds een
tot handelen bekwaam persoon in de directe nabijheid zijn.
Artikel 25 Garantie Flessengasapparatuur
Indien flessengasapparaten aanwezig zijn, dienen de leidingen
daarvan in koper te zijn uitgevoerd, dan wel dienen deze te
bestaan uit GIVEG-goedgekeurde hogedrukgasslangen.
Deze slangen dienen uiterlijk elke twee jaar te worden vernieuwd.
Als blijkt dat aan een of meerdere van deze garanties niet
is voldaan geldt, tenzij verzekerde aannemelijk maakt dat
de schade niet door het niet aan de garantie(s) voldoen, is
veroorzaakt of vergroot.
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Artikel 26 Garantie Elektrische installatie
Voorzover de aanleg of wijziging van de elektrische installatie
onder verantwoordelijkheid van de verzekerde of in zijn opdracht
heeft plaatsgevonden, de elektrische installatie voldoet aan de
veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties volgens
norm NEN 1010.
De installatie zal, met een frequentie zoals die voortvloeit uit
de bepalingen van NEN50110 en NEN3140, door een bevoegd
installatiebedrijf of inspectiebureau aan de hand van deze
normen worden gecontroleerd en eventueel geconstateerde
gebreken zullen onverwijld worden verholpen. Een in opdracht
van de gebruiker van het gebouw uitgevoerde controle wordt
door verzekeraars ook geaccepteerd als controle ten behoeve
van de verzekerde eigenaar van het gebouw.
Artikel 27 Garantie Buitenopslag
Door verzekerde en door personen voor wie deze
verantwoordelijk zal geen hout, pallets, brandbare emballage,
brandbare goederen en brandbaar afval buiten het gebouw,
binnen 10 meter vanaf de gevel, respectievelijk binnen 10 meter
vanaf aan de gevel bevestigde of direct daaraan grenzende
afdaken, wordt opgeslagen. Opslag van deze zaken in metalen
containers met metalen deksels of deuren die buiten de
bedrijfstijden met een slot ontoegankelijk zijn gemaakt is wel
toegestaan en valt buiten deze garantie.
Artikel 28
Garantie Brandgevaarlijke werkzaamheden
Indien verzekerde aan derden opdracht geeft tot het verrichten
van werkzaamheden met gebruikmaking van open vuur zoals:
lassen, snijden, vlamsolderen, verfafbranden, dakdekken en
dergelijke, preventieve maatregelen zullen worden getroffen,
zoals die zijn omschreven in het Formulier Brandgevaarlijke
Werkzaamheden uitgegeven door NCP of CertoPlan (dan wel
een Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden zoals dat
beschikbaar is gesteld) en verzekerde dit formulier door de
uitvoerder zal laten invullen en (mede-)ondertekenen.
Artikel 29 Terrorisme
29.1 Terrorisme-uitsluiting
29.1.1 Toepasselijkheid uitsluiting
De onderstaande terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor
zover: er sprake is van andere dan in Nederland gelegen
risico's, vastgesteld op basis van artikel 1:1 van de Wet op
het financieel toezicht, en/of de verzekering is ondergebracht
bij verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.,
zoals aangegeven op het polisblad.
29.1.2 Uitsluiting
Deze verzekering geeft geen dekking voor gevolgen van
een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt
met: terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen, handelingen of gedragingen ter voorbereiding
van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen.
29.1.3 Begripsomschrijvingen
29.1.3.1 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan buiten
het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het
financieel toezicht genoemde vormen van molest in de vorm
van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar
samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of
aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge
hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins
economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk
is dat deze aanslag of reeks al dan niet in enig organisatorisch
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verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om
bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwezenlijken.
29.1.3.2 Kwaadwillige besmetting
Het buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de
Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest
- (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als
gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of
chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid,
al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of
dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen
toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen
aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden
al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/
of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
29.1.3.3 Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden
getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar
van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of
indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan
te beperken.
29.2 NHT-Terrorismedekking
Het clausuleblad "Terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V."
(hierna: NHT-dekking) is van toepassing indien en voor zover
de betrokken verzekeraars aangesloten zijn bij de Nederlandse
Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
Op verzoek verstrekken verzekeraars een exemplaar van dit
clausuleblad. De tekst ervan kan ook via de website www.
terrorismeverzekerd.nl worden geraadpleegd.
Hierna volgt een samenvatting van de NHT-dekking.
In geval van discussie over deze samenvatting gaat het
clausuleblad
Terrorismedekking
bij
de
Nederlandse
Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V."
voor.

29.2.2.3 Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden
getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar
van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of
indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan
te beperken.
29.2.3
Bijzondere
terrorismeschade

bij

vergoeding

van

29.2.3.1 Beperkte schadevergoeding
De uitkeringsplicht van de verzekeraars terzake van iedere bij
hen ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering
is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraars
overeenkomstig het van toepassing zijnde Protocol Afwikkeling
Claims ontvangen van de NHT. De NHT beslist of de ingediende
aanspraak kan worden aangemerkt als een gevolg van de
verwezenlijking van het terrorismerisico. Eerst nadat de NHT dit
besluit heeft genomen en heeft meegedeeld welk bedrag zal
worden uitgekeerd, kan verzekerde hierop aanspraak maken.
29.2.3.2 Maximale uitkering per locatie
Als de verzekering betrekking heeft op schade
aan
onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dan wel op de
daaruit voortvloeiende schade, geldt dat door de NHT per
verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75
miljoen euro zal worden uitgekeerd, tezamen, ongeacht het
aantal afgegeven polissen.
Voor toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en
vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals
bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, tezamen
worden aangemerkt als een verzekeringnemer.
Onder verzekerde locatie worden in dit verband verstaan
alle op het risicoadres aanwezige verzekerde objecten van
verzekeringnemer, alsmede de daarbuiten gelegen door hem
verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand
van elkaar gelegen zijn en waarvan er ten minste een op het
risicoadres is gelegen.

29.2.1 Omvang van de NHT-dekking
Indien en voor zover, met inachtneming van onderstaande
begripsomschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende
polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een
gebeurtenis die (direct of indirect) verband houden met
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen
dan wel handelingen of gedragingen ter voorbereiding hiervan
(hierna aangeduid met "terrorismerisico"), geldt voor de in
Nederland gelegen risico's (vastgesteld op basis van artikel 1:1
van de Wet op het financieel toezicht) die zijn ondergebracht
bij verzekeraars die zijn aangesloten bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
(NHT) het gestelde in de leden 30.2.2 en 30.2.3.
29.2.2 Begripsomschrijvingen
30.2.2.1 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan in de
vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk
met elkaar samenhangende aanslagen, waarbij aannemelijk
is dat deze aanslag of reeks is beraamd en/of uitgevoerd met
het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.
29.2.2.2 Kwaadwillige besmetting
Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die
letsel en/of aantasting van de gezondheid of dood tot gevolg
kunnen hebben, en/of schade aan zaken kunnen toebrengen
dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten,
waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden is beraamd
en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
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