
BedrijfsImpulz Horeca
Verzeker uw bedrijf een stuk gunstiger!
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BedrijfsImpulz Horeca
Veel extra voordeel voor u!

De Goudse wil ondernemers verder helpen. Voor ondernemers in de Horeca hebben we een speciaal  pakket 

verzekeringen ontwikkeld: BedrijfsImpulz Horeca. Binnen dit pakket kunt u uw bedrijf extra voordelig verzekeren 

en profiteert u van diverse extra voordelen.

BedrijfsImpulz Horeca is bestemd voor bedrijven met een jaaromzet tot € 2.000.000,- (excl. BTW). BedrijfsImpulz 

Horeca is specifiek ontwikkeld voor café’s, restaurants, pizzeria’s, bistro’s, petit restaurants, lunchrooms, 

broodjeszaken, pannenkoekenrestaurants en snackbars. 

Als u dit aanvraagformulier volledig invult en voldoet aan alle aangegeven voorwaarden, vindt de acceptatie 

plaats zonder nadere inspectie. Mocht uw bedrijf niet of niet volledig voldoen aan de voorwaarden, dan doet  

De Goudse u graag een passende aanbieding. Neem hiervoor contact op met uw assurantieadviseur

Voordelen
•	 Speciale	tarieven:	u	ziet	meteen	hoe	weinig	u	betaalt
•	 Pakketkorting:	hoe	meer	verzekeringen,	hoe	hoger	de	korting
•	 Eenvoudige	en	heldere	aanvraag
•	 Acceptatie	zonder	inspectie	als	u	voldoet	aan	alle	voorwaarden
•	 Gratis	€	5.000	koelschadedekking
•	 Ook	lekkageschade	uit	tapinstallaties	is	gedekt
•	 Geen	premietoeslag	bij	termijnbetaling

1. Aanvraag 

Nieuwe	verzekering	voor	horeca	

 Café     Restaurant   Bistro/Petit restaurant  Pannenkoekenrestaurant

 Café/Restaurant   Pizzeria     Lunchroom/Broodjeszaak  Snackbar

Contractduur is 1 jaar 

2. Pakketsamenstelling

De hieronder aangevinkte verzekeringen worden aangevraagd:

 Aansprakelijkheid 

 Rechtsbijstand

 Bedrijfsgebouwen

 Inventaris/Goederen

 Bedrijfsschade

 Geld

 Glas
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3. Gegevens aanvrager/verzekeringnemer

bedrijfsnaam

naam en voorletters eigenaar(s) / verzekeringnemer(s)

       man  vrouw geboortedatum

       man  vrouw geboortedatum

Correspondentieadres

straat en huisnummer

postcode en plaats

telefoonnummer     mobiel nummer

e-mailadres

bankrekeningnummer       recht op BTW-aftrek  ja  nee

Risicoadres

straat en huisnummer

postcode en plaats

Eigendom	bedrijfsgebouw

 gehuurd   eigendom aanvrager

  © 
  © Is het pand gedeeltelijk verhuurd?  ja  nee 

Bouwaard/Dakbedekking	

De premies voor de Bedrijfsgebouwen-, Inventaris/Goederen- en Bedrijfsschadeverzekering zijn gebaseerd op panden van steen en 

beton gebouwd met pannen of ruberoid en/of bitumen dakbedekking.

Bouwaard

 steen/beton   anders (neem contact op met uw assurantieadviseur)

Dakbedekking

 pannen    ruberoid/bitumen   anders (neem contact op met uw assurantieadviseur)

Is	de	onderhoudstoestand	van	het	gebouw,	waarin	uw	bedrijf	is	gevestigd,	goed?

 ja   nee (neem contact op met uw assurantieadviseur)
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4. Verzekeringen

Aansprakelijkheid

ingangsdatum      

jaaromzet (excl. BTW) € 

Kenmerken
•	 Jaarpremie	zie	onderstaand	premieoverzicht
•	 Eigen	risico	€	100	per	aanspraak
•	 Verzekerd	bedrag	€	1.250.000	per	aanspraak	(maximaal	€	2.500.000	per	jaar)
•	 Jaaromzet	(excl.	BTW)	maximaal	€	2.000.000
•	 Er	is	dekking	voor	aansprakelijkheid	voor	handelingen	of	omstandigheden		

die	tot	maximaal	3	jaar	voor	de	ingangsdatum	hebben	plaatsgevonden
•	 Polisvoorwaarden: Aanvullende	voorwaarden	Aansprakelijkheidsverzekering	voor	

administratieve	bedrijven	en	detailhandel	2006-A
•	 Bijzondere voorwaarden: Diefstal	en	vermissing,	3-jaarlijkse	naverrekening

Aansprakelijkheid	

Jaaromzet	(excl.	BTW) Premie	per	jaar Jaaromzet	(excl.	BTW) Premie	per	jaar

t/m € 100.000 € 100 t/m € 600.000 € 480 

t/m € 150.000 € 125 t/m € 700.000 € 560 

t/m € 200.000 € 160 t/m € 800.000 € 640 

t/m € 250.000 € 200 t/m € 900.000 € 720 

t/m € 300.000 € 240 t/m € 1.000.000 € 800 

t/m € 350.000 € 280 t/m € 1.250.000 € 1.255 

t/m € 400.000 € 320 t/m € 1.500.000 € 1.490 

t/m € 450.000 € 360 t/m € 1.750.000 € 1.725 

t/m € 500.000 € 400 t/m € 2.000.000 € 1.960
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Rechtsbijstand (alleen mogelijk in combinatie met een Aansprakelijkheidsverzekering)

ingangsdatum     

totaal aantal werknemers 

jaaromzet (excl. BTW) is gelijk aan Aansprakelijkheid

Kenmerken
•	 Jaarpremie	zie	onderstaand	premieoverzicht
•	 Jaaromzet	(excl.	BTW)	maximaal	€	2.000.000	
•	 Polisvoorwaarden:	Aanvullende	voorwaarden	Rechtsbijstandverzekering	Bedrijven	

Algemeen	2006,		Aanvullende	voorwaarden	Rechtsbijstand	Bedrijven	2006	Horeca
•	 Bijzondere voorwaarden:	Gemengde	huur-	en	pachtovereenkomst

Rechtsbijstand	(premie	per	jaar)

aantal	
medewerkers		

jaaromzet	(excl.	BTW)

t/m	€	40.000 t/m	€	80.000 t/m	€	160.000 t/m	€	400.000 t/m	€	800.000 t/m	€	1.700.000 t/m	€	2.000.000

t/m	2 € 305 € 320 € 350 € 440 € 590 € 890 € 1.190

3 € 325 € 340 € 370 € 460 € 610 € 910 € 1.210

4 € 345 € 360 € 390 € 480 € 630 € 930 € 1.230

5 € 380 € 410 €500 € 650 €950 € 1.250

6 € 430 € 520 € 670 € 970 € 1.270

7 € 450 € 540 € 690 € 990 € 1.290

8 € 470 € 560 € 710 € 1.010 € 1.310

9 € 490 € 580 € 730 € 1.030 € 1.330

10 € 510 € 600 € 750 € 1.050 € 1.350

11	t/m	15 € 610 € 700 € 850 € 1.150 € 1.450

Bedrijfsgebouwen

ingangsdatum     

herbouwwaarde/verzekerd bedrag €

inclusief fundamenten  ja   nee

Kenmerken
•	 Premie	2,00‰(Minimumpremie	€	65,50	per	jaar)
•	 Eigen risico: Bij	stormschade	geldt	een	eigen	risico	van	2‰	van	het	verzekerd	bedrag	per	

schadegeval	en	per	gebouw	met	een	minimum	van	€	250	en	een	maximum	van	€	1.150
•	 Herbouwwaarde	maximaal	€	1.000.000
•	 Polisvoorwaarden: Aanvullende	voorwaarden	Bedrijfsgebouwen	Uitgebreid	2006
•	 Bijzondere voorwaarden: Basisverplichting	horeca,	Frituurovens,	Lekkageschade,	Garanties
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Inventaris/Goederen

ingangsdatum     verzekerd bedrag € 

Extra	dekkingen	

Huurdersbelang is gratis meeverzekerd tot 10% van het verzekerd bedrag.

Wilt u naast deze 10% meer meeverzekeren? De premie voor het huurdersbelang is gelijk aan premie Bedrijfsgebouwen.

 nee  ja  €   (het meerdere)

Koelschade is gratis meeverzekerd tot € 5.000.

Wilt u naast deze € 5.000 meer meeverzekeren?  nee  ja 

      ©  tot € 7.500 totaal (extra premie € 20 per jaar)

      ©  tot € 10.000 totaal (extra premie € 35 per jaar)

Kenmerken
•	 Premie	3,40‰	(Minimumpremie	€	60	per	jaar)
•	 Eigen risico: €	250	per	gebeurtenis	
•	 Verzekerd	bedrag	maximaal	€	500.000
•	 Polisvoorwaarden:	Aanvullende	voorwaarden	Inventaris/Goederen	Uitgebreid	2006
•	 Bijzondere voorwaarden: Inbraakpreventie,	Basisverplichting	horeca,		

Geld	en	Speelautomaten,	Frituren	of		Frituurverbod	,	Lekkageschade,	Garanties.	

Bedrijfsschade (alleen mogelijk in combinatie met een Inventaris/Goederen)

ingangsdatum

verzekerd jaarbelang (bruto winst) € 

Kenmerken
•	 Premie	2,00‰	(Minimumpremie	€	57	per	jaar)
•	 Uitkeringstermijn	is	52	weken
•	 Polisvoorwaarden:	Aanvullende	voorwaarden	Bedrijfsschade	Uitgebreid	2006	
•	 Bijzondere voorwaarden:	Inbraakpreventie,	Basisverplichting	horeca,	Frituren	of	

Frituurverbod,	Garanties
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Geld (alleen mogelijk in combinatie met een Inventaris/Goederen)

ingangsdatum

Kenmerken
•	 Verzekerd	bedrag	is	€	2.500
•	 Premie:	€	65	per	jaar
•	 Inclusief	ongevallendekking		

(verzekerd	bedrag	bij	overlijden	€	5.000,	bij	blijvende	invaliditeit	€	25.000)

Glas (alleen mogelijk in combinatie met een Inventaris/Goederen of Bedrijfsgebouwen)

ingangsdatum

aantal ruiten    aantal vitrines    aantal hardglazen deuren 

Is het glas van binnenuit of van buitenaf te plaatsen, zonder speciale voorzieningen zoals hangsteiger, kraan, etc.?

 ja  nee ( neem contact op met uw assurantieadviseur)

Kenmerken
•	 Maximaal	15	ruiten	groter	dan	0,5	mC
•	 Premie	€	200	per	jaar
•	 Premie	per	vitrine	€	35	per	jaar
•	 Premie	per	hardglazen	deur	€	39	per	jaar
•	 Standaard	enkel	of	dubbel	glas,	inclusief	belettering	tot	maximaal	€	500	vervangingswaarde
•	 Bijzondere voorwaarden: Belettering,	Medeverzekering	inventarisglas,	Medeverzekering	

hardglazen	deuren

5. Preventie

(Graag aanvinken of u voldoet aan onderstaande preventie-eisen)

Vergunningen

 Uw bedrijf beschikt over de vereiste vergunningen om een horecabedrijf uit te oefenen. 

Voor	de	acceptatie	van	het	brand-	/inbraakrisico	dienen	de	volgende	preventiemaatregelen	te	zijn	genomen:

 Alle ramen en deuren van het gebouw zijn voorzien van minimaal SKG**-sloten

 De bedrijfsruimten zijn voorzien van een inbraaksignaleringssysteem met bewegingsdetectie

 Het inbraaksignaleringssysteem is voorzien van een doormelding naar een particuliere alarmcentrale

  Per bedrijfsruimte is minimaal één handblusapparaat aanwezig en voor deze apparatuur is een jaarlijks onderhoudscontract 

afgesloten met een deskundig bedrijf

 Het bedrijfsafval wordt verzameld in metalen en/of vlamdovende afvalbakken

  De elektrische installatie is door een gecertificeerd elektrotechnisch bedrijf geïnspecteerd en voor deze installatie is een driejaarlijks 

onderhoudscontract afgesloten met een gecertificeerd elektrotechnisch bedrijf
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Frituurinstallatie

Wordt er gefrituurd met een bakwand en/of frituuroven (niet zijnde een huishoudfriteuse)?

 nee   ja, graag aanvinken dat u aan de onderstaande preventiemaatregelen voor frituren met een bakwand  

en/of frituuroven voldoet

Bakwand	en/of	frituuroven

U maakt gebruik van een bakwand en/of frituuroven (hierna ‘installatie’ genoemd). Voor de acceptatie van de 

Bedrijfsgebouwen- , Inventaris/Goederen- en/of Bedrijfsschadeverzekering dient u aan het volgende te voldoen:

 De installatie is voorzien van een goed werkende maximaalthermostaat en waakvlambeveiliging

 In de directe nabijheid zijn metalen sluitdeksels aanwezig voor het afdekken van uw installatie

 De installatie is voorzien van een afzuiginstallatie uitgevoerd in aluminium of staal met vetfilters

 De vetfilters worden minimaal één keer per maand schoongemaakt

  De installatie is voorzien van een eindbeveiliging, die de gastoevoer en afzuiginstallatie uitschakelt  

bij  een defect

 De installatie wordt ten minste één keer per jaar door een deskundig bedrijf gecontroleerd

 In de directe nabijheid van uw installatie is een poederblusser en een blusdeken aanwezig

U	verklaart	hiermee	dat	bovengenoemde,	aangevinkte	maatregelen	zijn	genomen.	Als	een	maatregel	niet	is	genomen,	
neem	dan	contact	op	met	uw	assurantieadviseur.

De	aangevinkte	maatregelen	worden	op	de	polis	bij	de	bijzondere	voorwaarden	aangetekend.	Als	bij	schade	blijkt	dat	u	
één	of	meerdere	van	deze	maatregelen	niet	heeft	getroffen,	vervalt	het	recht	op	dekking.	

6. Premiebetaling

 jaar   halfjaar   kwartaal   maand

premiebetaling aan  Assurantieadviseur   Goudse Schadeverzekeringen 

Machtiging	automatische	incasso

Voor zover het incasso wordt verzorgd door Goudse Schadeverzekeringen N.V. verzoekt ondergetekende de verschuldigde bedragen 

voor de aangegeven verzekering(en) automatisch af te schrijven van zijn/haar bankrekening.

bankrekeningnummer     t.n.v. 

handtekening premiebetaler
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7. Slotvragen

Strafrechtelijke	feiten

Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en) de laatste acht jaar in aanraking geweest met politie of justitie? 

Bijvoorbeeld omdat u of andere personen werd of werden verdacht van het plegen van een strafbaar feit (waar ook overtredingen 

onder vallen)? 

 nee   ja, graag in een bijlage aangeven om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat 

daarvan was en of eventuele (straf-) maatregelen al zijn uitgevoerd. U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan 

de directie zenden.

Bijzonderheden	gelijksoortige	verzekering(en)

Heeft een verzekeraar u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en) in de afgelopen acht jaar een verzekering geweigerd, 

opgezegd, hiervoor een verhoogde premie in rekening gebracht en/of bijzondere voorwaarden gesteld?

 nee   ja, nl

 datum

 maatschappij

 soort verzekering

 polisnummer

Heeft u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en) in de afgelopen vijf jaar drie of meer schades geleden of veroorzaakt 

bij gebeurtenissen die vallen onder de verzekering(en) die u nu aanvraagt? Bijvoorbeeld door een brand, storm, lekkage, diefstal 

of inbraak.

 nee   ja, graag in een bijlage aangeven per schade om welke soort verzekering het ging, het polisnummer, de betreffende 

verzekeringsmaatschappij, schadedatum, schadeoorzaak en schadebedrag. 

Beschikt u of een andere belanghebbende nog over informatie die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag door de 

verzekeraar van belang zou kunnen zijn en die niet bij de beantwoording van de voorgaande vragen is verstrekt?

 nee   ja, welke informatie?

NB! Vermeld hier alle informatie die voor ons van belang zou kunnen zijn bij de beoordeling van uw aanvraag.
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8. Ondertekening

U verklaart met de aanvraag van deze verzekering dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn 

beantwoord en dat u hiermee de aangevraagde verzekering wilt verkrijgen.

De plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat van belang kan zijn voor het beoordelen van het te verzekeren risico en de 

persoon van de aanvrager en/of verzekerde. Vragen waarvan u het antwoord al bij De Goudse bekend veronderstelt, dient u toch 

volledig te beantwoorden. Feiten en omstandigheden waarnaar is gevraagd en die u bekend worden nadat deze aanvraag is verzonden, 

maar voordat De Goudse definitief op uw aanvraag heeft beslist, moet u alsnog meedelen.

Als na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit ertoe leiden dat 

het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als u met de bedoeling om ons te misleiden heeft gehandeld of De Goudse bij 

kennis van de werkelijke stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten, hebben wij ook het recht om de verzekering op te 

zeggen. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 BW geldt, dat deze gevolgen ook door ons kunnen worden ingeroepen, als u de 

algemene slotvraag onvolledig hebt beantwoord.

Met deze aanvraag verklaart u de toepassing van de polisvoorwaarden te aanvaarden. Deze liggen ter inzage op ons kantoor en worden 

op verzoek voor het sluiten van de verzekering toegezonden, maar in elk geval bij het afgeven van de polis.

U verplicht zich de polis te accepteren en de verschuldigde premie, assurantiebelasting en kosten te voldoen.

De looptijd van de verzekering is 1 jaar. U kunt de verzekering aan het eind van de eerste contracttermijn beëindigen, waarbij u een 

opzegtermijn van twee maanden in acht moet nemen. Daarna is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een 

maand. Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Als de aard van het risico dit noodzakelijk maakt, kan De Goudse voordat tot acceptatie wordt overgegaan een afwijkende premie 

vaststellen en/of andere voorwaarden of bijzondere bepalingen opnemen.

Bij de aanvraag van een verzekering en andere financiële diensten worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door De Goudse 

verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming 

en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke 

verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van 

toepassing. Een consumentenbrochure van deze Gedragscode kunt u opvragen bij De Goudse. De volledige tekst van de gedragscode 

kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl of van de Nederlandse Vereniging van Banken 

www.nvb.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 

070-3338500) of bij de Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 3573, 1001 AH Amsterdam, telefoon 020-5502888). 

Na melding van een zaak bij SRK Rechtsbijstand worden uw gegevens door SRK Rechtsbijstand verwerkt ten behoeve van het uitvoeren 

van de rechtsbijstandzaak en/of juridische dienstverlening, voor het rendementsbeheer en ter voorkoming en bestrijding van fraude. 

SRK informeert De Goudse omtrent het feit dat een melding heeft plaatsgevonden, welk rechtsgebied of schadetype de zaak betreft 

en met de daaraan verbonden kosten die SRK intern en/of extern heeft gemaakt. Op deze verwerking is de Gedragscode Verwerking 

Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing.

In het kader van een verantwoord acceptatiebeleid kan De Goudse uw gegevens inzien bij de Stichting Centraal Informatie Systeem 

voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS). Dit gebeurt om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. 

Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. Op de verzekering is Nederlands recht van 

toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunt u voorleggen aan Klachtencommissie De Goudse, 

Postbus 9, 2800 MA Gouda. 

Onder fraude verstaan wij het onder valse voorwendselen (trachten te) verkrijgen van een (periodieke) uitkering, aanspraak of 

verzekeringsdekking waarop in werkelijkheid geen recht bestaat; 
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Fraude (geheel of gedeeltelijk) heeft tot gevolg dat er in het geheel geen (periodieke) uitkering of aanspraak zal worden toegekend, dan 

wel verzekeringsdekking zal worden verleend. Fraude kan tot gevolg hebben dat: 

• er aangifte wordt gedaan bij politie of Openbaar Ministerie

• tot beëindiging van de verzekering(en) zal worden overgegaan 

• er registratie plaatsvindt in het tussen verzekeraars gehanteerde signaleringssysteem 

•  terugvordering plaatsvindt van de eventueel reeds gedane uitkering(en) en de geldswaarde van onterecht toegekende aanspraken, 

dan wel verzekeringsdekking alsnog zal worden ontzegd 

•  terugvordering plaatsvindt van eventueel reeds gemaakte kosten ter vaststelling van een aanspraak of het recht op een (periodieke) 

uitkering. 

Goudse Schadeverzekeringen N.V. is als schadeverzekeraar geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Goudse is 

een aanbieder van verzekeringen en andere financiële producten. De Goudse is gevestigd te Gouda aan het Bouwmeesterplein 1 

(Postbus 9, 2800 MA Gouda). 

Medewerkers van De Goudse adviseren u niet zelf over onze verzekeringen en financiële producten. De Goudse werkt samen met 

assurantiekantoren en andere professionele adviseurs.

datum      plaats 

handtekening verzekeringnemer/verzekerde 1  handtekening verzekerde 2

Assurantieadviseur

assurantieadviseur        nummer

naam behandelaar assurantieadviseur 
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Bijzondere voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Diefstal	/	Vermissing	

De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade door diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van 

zaken van bezoekers.

Rechtsbijstandsverzekering

Gemengde	huur-/pandovereenkomst

Ter zake van juridische problemen/geschillen die betreffen of voortvloeien uit de gemengde huur-/pachtovereenkomst wordt alleen 

dekking gegeven voorzover het geschil de zuivere huur van het pand in de zin van de titel huur van het Burgelijk Wetboek betreft.

Gebouwen, Inventaris/goederen- en Bedrijfsschadeverzekering

Basisverplichtingen	Horeca

Asbakken	/	Afvalemmer

Er mag uitsluitend gebruikgemaakt worden van asbakken en afvalemmers van metaal en/of ander onbrandbaar materiaal. 

Deze asbakken en afvalemmers dienen in elk geval onmiddellijk na sluitingstijd te worden geledigd in een metalen afvalbak die 

voorzien is van een metalen deksel of in een afvalbak van onbrandbare en zelfdovende constructie. Het gebruik van andere dan 

voornoemde asbakken, afvalemmers of afvalbakken is niet toegestaan.

Vergunningen

Gedurende de looptijd van de verzekering moet het door verzekerde geëxploiteerde bedrijf beschikken over de vereiste vergunningen, 

verleend door de daartoe bevoegde instantie(s)

Blusmiddelen

In de bij verzekerde in gebruik zijnde ruimten dienen goedgekeurde blusmiddelen te zijn opgesteld. Gedurende de looptijd van deze 

verzekering dienen de blusmiddelen aanwezig te blijven en in werkvaardige toestand te worden gehouden. De blusmiddelen dienen 

ten minste één keer per jaar door een deskundig bedrijf op bedrijfszekerheid te worden gecontroleerd.

De maatschappij behoudt zich het recht voor om inzage te verkrijgen in de rapportage van de inspectie.

Elektrische	installatie

De elektrische installatie moet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties norm NEN1010. De elektrische 

installatie dient ten minste elke drie jaar te worden geïnspecteerd door een gecertificeerd elektrotechnisch inspectiebedrijf conform 

de NEN 3140 (bedrijfsvoering van elektrische installaties laagspanning). De geconstateerde afwijkingen dienen direct en aantoonbaar 

verholpen te worden.

De maatschappij behoudt zich het recht voor om inzage te verkrijgen in de rapportage van de inspectie.

Inbraakpreventie

De verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat de op het polisblad genoemde risicoadressen zijn beveiligd met een 

beveiligingssysteem dat geïnstalleerd is door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf en voorzien is van een doormelding naar een 

particuliere alarm centrale (hierna te noemen inbraaksignaleringssysteem).

Verzekerde is verplicht: 

a. met betrekking tot het inbraaksignaleringssysteem een onderhoudscontract af te sluiten met een gecertificeerd 

beveiligingsbedrijf, dat voorziet in ten minste één controle/onderhoudsbeurt per jaar en gedurende de looptijd van de verzekering 

van kracht blijft. De maatschappij behoudt zich het recht voor om inzage te verkrijgen in de rapportage van de inspectie; 

b. er voor zorg te dragen dat er een gegarandeerde alarmopvolging is; 

c. het inbraaksignaleringssysteem in een werkvaardige toestand te houden, en deze buiten de openingstijden/werktijden van het 

omschreven bedrijf van verzekerde in te schakelen tenzij verzekerde of zijn werknemer(s) nog in de bedrijfsruimte(n) aanwezig is/

zijn;

d. het inbraaksignaleringssysteem bij inschakeling te controleren op werkvaardige toestand; 
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e. zodra het inbraaksignaleringssysteem zich niet in werkvaardige toestand bevindt onmiddellijk:

e.1 contact op te nemen met het beveiligingsbedrijf om het inbraaksignaleringssysteem weer in werkvaardige toestand te krijgen;

e.2. de maatschappij hiervan in kennis te stellen;

e.3. adequate maatregelen te treffen om schade door diefstal of een poging daartoe en vandalisme te voorkomen;

f. vooraf overleg te plegen met het beveiligingsbedrijf en de maatschappij als ten gevolge van een verbouwing of anderszins er al 

dan niet tijdelijk een geringere graad van beveiliging optreedt.

De maatschappij heeft het recht om de dekking aan te passen. Verder dient verzekerde de voorschriften van de maatschappij op te 

volgen.

Frituurovens

De verzekering geschiedt op de uitdrukkelijke voorwaarden dat:

a. de frituuroven(s) is/zijn voorzien van sluitdeksel(s) en thermosta(a)t(en), waarbij geldt dat de thermosta(a)t(en)in goede staat 

dient te worden gehouden, dat de sluitdeksels zich naast de oven bevinden als deze brandt. De frituuroven(s) is/zijn voorzien van 

een afzuiginstallatie die is uitgevoerd in aluminium of staal en is voorzien van vetfilters die minimaal 1 keer per maand worden 

vervangen of schoongemaakt.

b. de frituuroven(s) is/zijn voorzien van een thermo-elektrische waakvlambeveiliging, waarbij geldt dat geen gas uit de branders kan 

stromen als deze niet ontstoken zijn.

c. de frituuroven(s) is/zijn voorzien van een eindbeveiliging die de gastoevoer en afzuiginstallatie uitschakelt bij een defect aan de 

frituuroven(s)

d. de frituuroven(s) dienen ten minste één keer per jaar door een deskundig bedrijf op bedrijfszekerheid te worden gecontroleerd.

De maatschappij behoudt zich het recht voor om inzage te verkrijgen in de rapportage van de inspectie.

e. de frituuroven(s) brand(t)(en) alleen als verzekerde of een werknemer (waaronder ook wordt verstaan een uitzendkracht) constant 

in de onmiddellijke nabijheid daarvan is.

Geld,	geldswaardig	papier	en	(speel)automaten	

Geld, geldswaardig papier alsmede (speel)automaten met hun inhoud zijn niet meeverzekerd voor schade door diefstal of een poging 

daartoe en vandalisme.

Lekkageschade

Meeverzekerd is onvoorziene lekkage van vloeistoffen uit vaste (fris)-drankinstallaties.

Garanties	

Als bij schade blijkt dat verzekerde niet heeft voldaan aan de van toepassing zijnde verplichting(en) zoals opgenomen in de bijzondere 

voorwaarden verliest hij alle recht op schadevergoeding, tenzij verzekerde aannemelijk maakt dat de schade daardoor noch 

veroorzaakt, noch vergroot is. 

Glas

Medeverzekering	belettering/beschildering.

Meeverzekerd zijn - in geval van glasbreuk - tot een maximum van € 500,- de kosten van de op de ruiten weer aan te brengen 

belettering/beschildering.
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