
 

 

 

 

Voorwaarden voor Extra Kostenverzekering 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. Onder “extra kosten” worden verstaan de hieronder omschreven uitgaven, welke de 

 verzekerde eventueel dient te maken om de werkzaamheden na een materiële schade 

 zonder onderbreking te kunnen voortzetten overeenkomstig de toestand van vóór de 

 schade. 

 

 Onder materiële schade wordt verstaan alle verlies van of schade aan de in de polis 

 c.a. omschreven gebouwen en/of bedrijfsuitrusting/inventaris en/of  goederen welke 

 zich in de gebouwen en/of het terrein bevinden, ontstaan door een voorval waartegen 

 verzekerd is. 

  

2. De verzekering omvat de volgende kosten: 

 

2.1 alle uitgaven uitgaande boven die welke zouden zijn gedaan bij het niet optreden van 

 een voorval waartegen verzekerd is. Hieronder zijn onder meer begrepen: 

 

2.1.1. de huur van gebouwen voor tijdelijke huisvesting; 

 

2.1.2 de huur van apparatuur; 

 

2.1.3. alle kosten welke moeten worden gemaakt om deze gebouwen aan hun tijdelijke 

bestemming te doen beantwoorden en bij het verlaten zonodig weer in de 

oorspronkelijke staat op te leveren; 

 

2.1.4. de extra kosten wegens transporteren van personen en materiaal. 

 

2.2 de salaris- loonuitgaven (inclusief sociale lasten) voor zover deze ten laste van de 

 verzekerde komen en waarvoor geen normale arbeid wordt verricht en voor zover daar 

 geen normale ontvangsten tegenover staan. De vergoeding hiervan zal ook worden 

 verleend nadat de verzekerde daartoe wettelijk of contractueel niet meer verplicht is.

  

2.3  alle verdere kosten, welke rechtstreeks of zijdelings verband houden met de 

 buitengewone omstandigheden, die het gevolg zijn van een voorval waartegen 

 verzekerd is.  

 

3 Zodra de experts, die met de vaststelling van het bedrag der schadevergoeding zijn 

 belast, zich omtrent de grootte hiervan aan de hand van de door verzekerde te 

 verstrekken inlichtingen hebben vergewist, zullen de verzekeraars verplicht zijn 

 betalingen te doen. 

 

 



 

 

 

 

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

bepaalde in de van toepassing zijnde Nederlandse Beursvoorwaarden 2006. 

 

5. De maximum termijn van schadevergoeding is – onafhankelijk van de afloopdatum 

der polis – gesteld op een maximum van het aantal achtereenvolgende weken per 

geval, als in de polis genoemd. 

 

Een vertraging in de hervatting van de werkzaamheden ontstaan door de begroting van 

de schade ten laste van de brandverzekeraars komende zal mede in de termijn van 

schadevergoeding zijn begrepen, voor zover althans die schaderegeling een normaal 

verloop heeft. 

 

Indien de verzekerde na het intreden van een storing mocht besluiten het bedrijf 

voorgoed te staken, zal de termijn van schadevergoeding worden beperkt tot 13 

weken. 


