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OVM-09 SPECIFIEKE VOORWAARDEN INDUCTIESCHADE DEKKING INDUCTIE

De verzekering is bedoeld om schade door 
inductie aan uw gebouwen en roerende zaken 
te vergoeden

Voor u als ondernemer is het bedrijf een belangrijk onderdeel van uw leven. Bedrijfsgebouwen zijn bij bedrijven 

vaak onmisbaar. Als er iets met uw gebouw(en) gebeurt, zult u niet zomaar de middelen hebben om die schade te 

herstellen. Ook als er iets met de spullen van uw bedrijf gebeurt, wilt u de schade graag snel herstellen. De verzeke-

ring tegen inductieschade neemt deze risico’s van u over. In deze Specifieke Voorwaarden leest u welke rechten en 

plichten deze verzekering u en ons precies geeft. Soms staan er extra clausules, beperkingen of uitbreidingen op 

uw polisblad; deze gaan vóór. De algemene bepalingen rond deze verzekering staan in de Algemene Voorwaarden, 

waarmee deze Specifieke Voorwaarden één geheel vormen.
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1.  Wij dekken inductieschade aan uw 
eigendommen 

1.1 Dekking  

Deze verzekering dekt inductieschade aan de elektronica van het bedrijf voor zover deze schade wordt veroorzaakt 

door een van de onderstaande (natuur)verschijnselen. In de navolgende bepalingen worden de gedekte evenemen-

ten aangegeven, soms met een beperking of een uitsluiting.

De bedrijfselektronica is verzekerd voor schade door (natuur)verschijnselen ten gevolge van:

a  Inductie door bliksem of  blikseminslag ongeacht of zich een blikseminslag heeft voorgedaan in of nabij het 

verzekerde object;

b  Andere vormen van inductie;

c Over- en onderspanning.

1.2 Waardebasis en Schadevergoeding

a  De elektronica is verzekerd op basis van nieuwwaarde. Niet in alle gevallen wordt nieuwwaarde vergoed.  

De dagwaarde wordt uitgekeerd als:

 - zaken onttrokken aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren;

 - zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde.

b  De verzekering vindt plaats op basis van premier risque. Dat wil zeggen dat wanneer de totaal aanwezige 

waarde hoger is dan de verzekerde som, de schade volledig vergoed wordt tot maximaal die verzekerde som.

c Per gebeurtenis geldt een eigen risico van € 125,00. 
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2. Sommige schades zijn niet gedekt

Sommige risico’s overstijgen de bedoeling en de reikwijdte van deze verzekering. Dit geldt met name voor 

schades die langzamerhand zijn ontstaan of die gevolg zijn van opzet, nalatigheid, onvoldoende of achterstallig 

onderhoud, ontwerp-, bouw- en/of constructiefouten. Deze vergoeden wij niet. 

Van de verzekering is verder uitgesloten:

a Schade bestaande uit slijtage, corrosie, oxidatie of als gevolg van onvoldoende onderhoud;

b Schade aan informatiedragers zoals onder andere (harde) schijven;

c  Schade door experimenten, overbelasting of abnormale beproevingen, alsmede schade ontstaan tijdens  

(reparatie-) werkzaamheden of revisie;

d  Schade die verhaalbaar is op grond van een leverings- of onderhoudscontract of schade die valt onder garantie 

of enige andere overeenkomst;

e  Materiële beschadiging die niet van invloed is op het functioneren van de elektronica zoals butsen, deuken, 

krassen of schrammen;

f Reconstructie van verloren gegane gegevens;

g Schade die bestaat uit extra kosten die gemaakt zijn:

 - om vervanging of reparatie van het beschadigde object te bespoedigen

 - ten behoeve van voorlopige reparatie; 

h Directe of indirecte gevolgschade. 
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3.  Wij regelen de schadevergoeding graag in 
overleg met u 

In principe wordt de schade in goed overleg tussen u en ons vastgesteld. Voor schadegevallen waarbij dit niet 

mogelijk blijkt, geldt de werkwijze als onder 3.1 

3.1 Werkwijze als de hulp van een expert nodig is voor de schadebepaling 

Wij en u benoemen elk een expert, tenzij wij gezamenlijk één expert overeenkomen. De benoemde experts dienen 

aangesloten te zijn bij de Stichting Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE).  Zie hiervoor www.nivre.nl. Als 

u niet binnen 10 dagen na onze uitnodiging een expert hebt aangesteld, zal alleen onze expert de schade bindend 

vaststellen. In het geval er 2 experts zijn, benoemen zij op voorhand een derde expert, de arbiter. Bij een verschil 

van mening stelt deze arbiter een bindende vaststelling op binnen de grenzen van beide expertises. Als de experts 

het niet eens worden over de benoeming van de arbiter, wordt hij aangewezen door de kantonrechter in wiens 

ambtsgebied de schade is voorgevallen. 

3.2 Wij betalen de kosten van schadebepaling 

Wij betalen de kosten van de schadebepaling, zelfs bij onderverzekering. U hebt het recht om een 

eigen expert aan te wijzen. Als uw expert duurder is dan die van ons, betaalt u alleen het verschil. Voor zover er 

kosten voor uw rekening komen, verrekenen wij die zoveel mogelijk met de eerste termijn van de schadebetaling. 

3.3 Taxatie van experts is bindend 

Taxatie van de expert(s) is bindend en wordt gebruikt als uitsluitend bewijs. Het rapport van de expert(s) dient 

aan te geven: 

 - nieuwwaarde, ouderdom, dagwaarde, herstelkosten, waardevermindering en de waarde van de restanten. 

3.4 Medewerking houdt geen plichtserkenning in 

Uiteraard werken wij altijd mee aan een schaderegeling. Medewerking betekent echter niet automatisch dat wij 

een plicht tot schadevergoeding erkennen. 

3.5 Aanvechten binnen de wettelijke verjaringstermijn 

Als wij van mening zijn dat wij geen schade en kosten hoeven te vergoeden, delen wij dit u (of uw gemachtigde) 

zo snel mogelijk mede. Bent u het er niet mee eens, dan kunt u dit binnen de wettelijke verjaringstermijn 

aanvechten. 
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4. Na akkoord betalen wij snel uit 

Bij een gedekte schade doen wij u (of uw gemachtigde) een aanbod voor vergoeding van de schade en eventuele 

kosten. Mochten er meerdere eigen risico’s gelden, dan passen wij alleen het hoogste betreffende eigen risico 

toe. Als u ons aanbod accepteert, is de schade definitief afgewikkeld. Bent u het niet met ons aanbod eens, dan 

kunt u dit aanvechten binnen de wettelijke verjaringstermijn nadat wij het aanbod hebben uitgebracht. Daarna be-

schouwen wij het als geaccepteerd. 

4.1 Vergoeding bij herstel 

Als u kiest om te herstellen betalen wij eerst 40% van de vastgestelde schade uit. Het restant keren wij uit zodra wij 

de originele nota’s hebben ontvangen. De schadevergoeding zal niet meer zijn dan de bedragen die werkelijk zijn 

besteed aan het herstel. 

4.2 Overige betalingen binnen 30 dagen na ontvangst van stukken 

Kiest u ervoor niet te herstellen of  te herbouwen, dan vergoeden wij uw schade binnen 30 dagen nadat wij alle 

benodigde stukken hebben ontvangen. 

4.3 Het verzekerde bedrag vermindert niet door betaling 

Na schade blijft het verzekerde bedrag bestaan; een uitkering heeft daar geen effect op. 
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5. Controle van het risico

5.1 Recht op toegang

Wij hebben het recht om het verzekerde object te (her)inspecteren. U bent verplicht ons of onze vertegenwoordiger 

vrij toegang te verlenen tot het risicoadres. Doet u dit niet, dan hebben wij het recht de verzekering te 

beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden. 

5.2  Het treffen van maatregelen

Na de (her)inspectie kunnen wij u verplichten maatregelen te nemen. Doet u dit niet, dan vervalt het recht op een 

eventuele uitkering.

6. Verplichtingen

6.1 Zorgplicht

De verzekerde is verplicht alle voorzorgen te nemen om de verzekerde objecten in goede bedrijfsvaardige toestand 

te houden en schade te voorkomen. Dit betekent in ieder geval dat de (onderhouds) voorschriften van de fabrikant 

worden opgevolgd en dat de wettelijke voorschriften betreffende de behandeling en beveiliging van de verzekerde 

objecten in acht worden genomen. 

6.2 Beschadigde onderdelen bewaren

In geval van schade is de verzekerde verplicht de beschadigde onderdelen te bewaren en deze beschikbaar te stel-

len voor eventuele inspectie door de Onderlinge.
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7.  Verandering van het risico heeft gevolgen 
voor de verzekering 

De verzekering die u hebt afgesloten is afgestemd op de bestemming van uw gebouw(en). Belangrijke veranderin-

gen aan uw gebouw(en) of in het gebruik ervan kunnen het risico verzwaren. Stel ons daarom direct in kennis van 

dergelijke veranderingen. Dit zijn in elk geval: 

- wijzigingen van bestemming, gebruik, bouwaard of type dakbedekking;

- verhuur van uw gebouw(en);

- leegstand; 

- het (naar verwachting) meer dan 2 maanden aaneengesloten buiten gebruik zijn; 

- geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn; 

- soortgelijke wijzigingen in naburige gebouwen. 

7.1  Als u ons een belangrijke verandering niet meldt, dan kan de dekking vervallen 

Verzuimt u ons risicoverzwarende veranderingen te melden, dan vervalt vanaf de verandering uw recht op 

schadevergoeding, tenzij u kunt aantonen te goeder trouw te hebben gehandeld of als blijkt dat wij de verzekering 

na de verandering ongewijzigd zouden hebben voortgezet.  Als wij de verzekering onder andere voorwaarden  

zouden hebben voortgezet, dan vergoeden wij schade met inachtneming van deze andere voorwaarden. 

Als wij de verzekering tegen een hogere premie zouden hebben voortgezet, dan vergoeden wij schade in een 

verhouding van de actuele premie tot die hogere premie. 

7.2 Zonodig kunnen wij de verzekering aanpassen of opzeggen 

Meldt u ons een verandering in risico, dan kunnen wij de premie en/of de voorwaarden aanpassen of de 

verzekering beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden. 

8. Meld ons verhuizing binnen 14 dagen 

Als uw bedrijf verhuist, moet u ons dit uiterlijk 14 dagen meedelen. Tijdens de verhuizing zijn uw roerende zaken 

zowel op het oude als het nieuwe adres (binnen Nederland) verzekerd. De verzekering blijft op uw nieuwe adres  

gewoon van kracht, tenzij wij anders aangeven. Wij kunnen andere voorwaarden voorstellen en/of de premie  

aanpassen. Als wij dat doen, heeft u het recht de verzekering binnen één maand te beëindigen.

9.  Verzekering eindigt niet bij overlijden, wel 
bij verkoop 

Als de verzekeringnemer overlijdt en de verzekerde zaken  worden daardoor overgedragen, dan blijft de verze-

kering van kracht, tenzij de nieuwe belanghebbende de verzekering opzegt binnen 3 maanden na het overlijden. 

Bij verkoop van de verzekerde zaken of andere overgang van het belang eindigt de verzekering per de datum van 

overdracht. 
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10.  Begripsomschrijvingen om elkaar goed te 
verstaan

In deze polisvoorwaarden gebruiken wij begrippen die u en wij misschien anders interpreteren. Hierna leest u hoe 

wij de begrippen in deze voorwaarden bedoeld hebben. 

10.1 Begripsomschrijvingen rond de verzekering en de verzekerde zaken  

Bereddingskosten

Kosten ter voorkoming en vermindering van schade. 

Dagwaarde

De waarde van de verzekerde zaak na aftrek van een bedrag voor waardevermindering door veroudering of slijtage.

Elektronica

Alle elektrische en/of elektronische (onderdelen van) apparaten of installaties die behoren tot (de uitoefening van) het 

bedrijf van verzekerde. 

Hiertoe behoren ook: alle bekabelingen en aansluitingen.

Hiertoe behoren niet: (onderdelen van) zelfrijdende werktuigen en andere motorrijtuigen met een vermogen van 

meer dan 7 pk / 5 kW.

Functionele inrichting

Inventaris die naar aard en inrichting met het gebouw is verbonden en/of bedoeld is duurzaam aanwezig te zijn, met 

inbegrip van regelkasten met meet- en regelapparatuur, een en ander ten behoeve van de bedrijfsuitoefening in het 

gebouw. Niet tot de functionele inrichting behoren: losstaande beeldschermen, toetsenborden, printers e.d.

Gebouw

De op het polisblad omschreven onroerende zaak met inbegrip van de functionele inrichting en al wat

daartoe bestemd is en volgens gebruikelijke opvattingen daarvan deel uitmaakt, met uitzondering van

funderingen, kelders en andere ondergrondse bouwwerken.

Niet tot het gebouw behoren:

- onderdelen die niet tot het eigenlijke gebouw behoren, zoals zonweringen, vlaggenstokken en (schotel)antennes;

- tuinaanleg, beplanting, bestrating en kassen;

- naamborden, uithangborden, lichtreclames en dergelijke;

- op daken gemonteerde zonnecollectoren/zonnepanelen, tenzij apart vermeld in de polis;

- bruggen en terreinafscheidingen, tenzij apart vermeld in de polis.

Leegstand

Zie begripsomschrijving bij Permanent gebruik.

Permanent gebruik

Wij beschouwen een gebouw als zijnde in permanent gebruik als regelmatig iemand geoorloofd in het gebouw aan-

wezig is. Een gebouw dat volgens deze omschrijving niet permanent in gebruik is, beschouwen wij als leegstaand.

Salvagekosten

Kosten die de Stichting Salvage tijdens of direct na een brand maakt om hulp te bieden en maatregelen te treffen 

die de schade beperken, op voorwaarde dat de brandweer de Stichting Salvage heeft ingeschakeld.
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Verzekerden

Verzekeringnemer, zijn gehuwde of geregistreerde partner of duurzaam met hem samenwonende personen  

alsmede ieder ander die aan deze verzekering een recht op uitkering kan ontlenen.

Zaken tijdelijk elders

Zaken die zich voor een periode van ten hoogste 3 aaneengesloten maanden elders binnen Nederland bevinden 

met de bedoeling dat deze zaken na deze periode terugkeren op het verzekerde adres.

10.2 Begripsomschrijvingen rond mogelijke oorzaken van schade

Blikseminslag

Ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde met zichtbare schade aan het aardoppervlak of aan zich 

daarop bevindende zaken. Interne schade aan elektrische apparaten of installaties door inductie, te hoge spanning 

of overbelasting valt hier dus niet onder.

Inductie of overspanning

Elektrische spanning die korte tijd hoger is dan de grootste waarde in de normale bedrijfstoestand.

Onderspanning

Elektrische spanning die gedurende korte tijd lager is dan de laagste waarde die gedurende de normale  

bedrijfstoestand tussen twee of meer geleidende delen aanwezig moet zijn.

Borculo 
Needseweg 7, 
7271 AB  Borculo

Winterswijk
Torenstraat 1 - 02, 
7101 DC  Winterswijk

Neede
Marktstraat 13, 
7161 DG  Neede

Postbus 10, 7270 AA  Borculo  
info@ovm.nl    |   www.ovm.nl
T (0545) 483 483 
AFM-vergunningnr. 12000515

KiFiD-aansluitnr. 200.000136
RABO NL66 RABO 0309150574   
ING NL35 INGB 0002307602 
KvK-nr. 08011281


