
 

 
 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand 

wel en niet is verzekerd. 

 

 

 Wat is verzekerd? 
Deze verzekering dekt het exploitatieverlies, voortvloeiende uit een gedurende de verzekeringstermijn ontdekte en 

volgens de bijbehorende Electro Plus Polis Casco gedekte schade aan het gevaarsobject, gedurende de in de polis 

vermelde uitkeringstermijn. 

 
 

Wie zijn verzekerd? 

De natuurlijke of rechtspersoon die de verzekering is aangegaan.  

 
 

Extra dekking 

Mede onder deze verzekering zijn gedekt de extra bedrijfskosten die in overleg met de verzekeraar door verzekerde 

zijn gemaakt, om in geval van een onder artikel 2.1 gedekte schade de exploitatie zo snel mogelijk weer op gang te 

brengen dan wel op gang te houden. 

 
 

Aanvullende dekkingen: 

Tenzij op een andere polis ten behoeve van verzekerde is gedekt of gedekt zou zijn geweest als deze polis niet zou 
hebben bestaan, biedt deze verzekering mede dekking voor o.a. onderstaande dekking: 
 

 
 

tot maximaal 30 dagen: het exploitatieverlies voortvloeiende uit een van overheidszijde opgelegde beperking bij de 
herbouw of exploitatie, op grond van wetten of verordeningen die reeds voor het ontstaan van de schade van kracht 
waren. Vorenstaande geldt alleen voor zover de verordening van de autoriteiten betrekking heeft op zaken die door 
een gedekte schade zijn getroffen. 

 

 
 

 

tot maximaal 30 dagen: het exploitatieverlies voortvloeiende uit een vertraging door bouwactiviteiten, die noodzakelijk 

zijn om het gevaarsobject toegankelijk te maken teneinde de herstelling te kunnen uitvoeren. 

  Exploitatie: 

de verwachte energieopbrengst van de elektrische installaties die via het onder artikel 1.1 omschreven gevaarsobject 
op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. 
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  Wachttijd/eigen risico: 

de termijn, aanvangende na ontdekking van de materiële beschadiging, gedurende welke het exploitatieverlies voor 

rekening van verzekerde blijft. 

  Uitkeringstermijn: 

de termijn gedurende welke vergoeding van het geleden exploitatieverlies plaatsvindt. Deze termijn vangt aan na het 

verstrijken van de wachttijd en eindigt na het verstrijken van de in de polis vermelde uitkeringstermijn of indien dit 

eerder is op het moment dat het gevaarsobject weer bedrijfsvaardig is. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is niet verzekerd? 
 
exploitatieschade die op grond van de garantievoorwaarden, het onderhoudscontract of anderszins  
verhaalbaar is op de fabrikant, leverancier, installateur of onderhoudsbedrijf.  

 
 

Van de verzekering is uitgesloten boete of schadevergoeding aan derden, hetzij contractueel of uit andere hoofde 
verschuldigd. 

 
 

Van de verzekering is uitgesloten afschrijving op het door het evenement beschadigde gevaarsobject.   

 
 

Van de verzekering is uitgesloten herstelkosten van het door het evenement beschadigde gevaarsobject.   

 
 

Van de verzekering is uitgesloten het exploitatieverlies dat ontstaat doordat verzekerde voor de uitvoering van het 
noodzakelijke herstel of de herverkrijging van beschadigde zaken niet (tijdig) over voldoende financiële middelen 
beschikt. 

 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 
U bent alleen verzekerd voor de activiteiten die u verricht in de polis omschreven hoedanigheid. 

 

Eigen risico / wachttermijn 

Voor deze verzekering is een wachttermijn per aanspraak van toepassing. Dit staat in de polis genoemd. Het aantal 

wachtdagen vind je op het polisblad. 

 

 

 

 Waar ben ik gedekt? 
De verzekering geldt voor het exploitatieverlies van de verzekerde installaties die op het terrein van verzekerde staan, 

of zoals anders vermeld op het polisblad. 

 



 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 
alle voorzorgsmaatregelen te treffen om de verzekerde zaak in goede bedrijfsvaardige toestand te houden, erop 
toe te zien dat zij niet opzettelijk of uit gewoonte wordt overbelast en er zorg voor te dragen dat de wettelijke 
bepalingen en de voorschriften van de bevoegde autoriteiten betreffende de beveiliging en behandeling van 
deze zaak in acht worden genomen. 

 

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te 

voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. 

 

 

 Wanneer en hoe betaal ik? 
In principe jaarlijks via uw assurantietussenpersoon voor de premievervaldatum. 

 

 

 

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd, dan kunnen we de 

verzekering stoppen. Over het algemeen wordt de verzekering per de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij 

u of wij de verzekering hebben opgezegd. 

 

 

 

 Hoe zeg ik mijn contract op? 
 

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beëindigen. In sommige 

gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn 

van 1 maand. Dit blijkt uit de polisvoorwaarden of een clausule 

 

 


