
 

                                                                                                                                                                                                                      

 

Voorwaarden voor reconstructie/reproductiekosten verzekering 2006 
 

Deze voorwaarden vormen met de van toepassing zijnde Nederlandse Beursvoorwaarden 

2006 een geheel en de bepalingen en definities van deze  Nederlandse Beursvoorwaarden 

blijven onverminderd van kracht, voorzover van toepassing en voorzover er in deze 

voorwaarden niet van wordt afgeweken. 
 

 

1. Omvang van de dekking 

 Verzekerd worden (gedurende de overeengekomen termijn van schadevergoeding) de kosten 

 welke zijn verbonden aan de reproductie/reconstructie van de administratie van het bedrijf van 

 verzekerde (hierna te noemen reproductie- respectievelijk reconstructiekosten) als gevolg van 

 schade veroorzaakt door een voorval waartegen overeenkomstig de in het polisblad van toepassing 

 verklaarde verzekeringsvoorwaarden dekking wordt verleend aan deze administratie, voor zover 

 aanwezig op (een) locatie(s) alwaar overeenkomstig het polisblad en/of daarin vermelde  

 verzekeringsvoorwaarden ten tijde van het voorval dekking wordt verleend. 

 

 

2. Verzekerde som 

 Voor deze verzekering geldt het beding van “premier risque” overeenkomstig het 

 bepaalde in de van toepassing zijnde Nederlandse Beursvoorwaarden 2006.. 
 

 

3. Begripsomschrijvingen 

 In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

 

 

3.1 reproductiekosten 

 de materiaalkosten, vermeerderd met de aanmaakkosten (arbeidsloon plus algemene kosten, echter 

 niet de reconstructiekosten) 

 

 

3.2. reconstructiekosten 

 - de kosten (incluis lonen, salarissen en sociale lasten van tijdelijk aangetrokken personeel en 

  van eigen personeel) verbonden aan het verzamelen, reconstrueren enz. van de verloren  

  gegane of beschadigde administratie. 

 - huur van (een) tijdelijk in gebruik genomen gebouw(en) of ruimte(n)  

  respectievelijk eventuele verbouwingskosten e.d. bij de inrichting daarvan. 

 - bouwkosten van (een) tijdelijk(e) gebouw(en). 

 - huur van machines, apparatuur en/of eventuele verdere inrichting. 

 - extra kosten voor elektriciteit, verwarming, water, telefoon, schrijfbehoeften e.d. 

 - kosten van het transport van meubilair, boeken, materiaal, apparatuur, enz. van de  

  oorspronkelijke locatie naar de tijdelijk in gebruik genomen locatie en vice versa. 

 - diverse belastingen in verband met vorenstaande. 

 - alle verdere kosten welke in rechtstreeks verband staan tot het opnieuw  

  verkrijgen en/of samenstellen en/of op informatiedragers overbrengen van de verloren gegane 

  of beschadigde administratie. 

 

 



 

3.3. administratie 

 brieven, contracten en andere documenten, boekhouding, archiefstukken, tekeningen, grafische 

 voorstellingen, calques, kaartsystemen, formules, receptuur, banden, films, platen, schijven, disks, 

 tapes, diskettes, chips en/of andere informatiedragers, in welke vorm dan ook, alsmede monsters, 

 litho's, gravures, clichés, mallen, matrijzen, stempels, modellen, pers- en snijgereedschappen en 

 dergelijke voorwerpen. 

 

 

4. Termijn van schadevergoeding 

4.1 De termijn van schadevergoeding begint op de dag waarop het voorval plaatsvindt en eindigt - 

 onafhankelijk van de afloopdatum van deze verzekering - op de dag waarop het bedrijf van 

 verzekerde weer zonder schade in de zin van deze verzekering wordt uitgeoefend, zulks 

 onverminderd het bepaalde in art. 4.2. 

4.2 Indien in het polisblad een maximum termijn van schadevergoeding is overeengekomen, wordt 

 deze termijn gesteld op het daarin vermelde aantal achtereenvolgende weken. 

 

 

5. Overige bepalingen 

5.1 Van deze verzekering is uitgesloten schade, welke onder de polis(sen) van verzekering tegen 

 materiële schade en/of bedrijfsschade is gedekt c.q. zou zijn gedekt, indien deze verzekering niet 

 zou hebben bestaan. 

5.2 Zodra vaststaat, dat de schade een gevolg is van een voorval waartegen dekking wordt verleend en 

 verzekerde aantoont dat hij reeds uitgaven heeft gedaan respectievelijk moet doen, dan zijn 

 verzekeraars bereid (een) voorschotbetaling(en) te doen voordat de definitieve vaststelling van het 

 schadebedrag heeft plaatsgevonden. 

5.3 De overige in het polisblad van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden zijn naar analogie 

 van toepassing. 
 


