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Aanvullende Voorwaarden  
Elektronica IG EL 2022.09  
Elektronica 

U kunt de Inventaris- en Goederenverzekering uitbreiden met de keuzedekking Elektronica. Op 
uw polis staat of u deze keuzedekking heeft afgesloten. Ook vindt u daar het verzekerd bedrag. 

In deze Aanvullende Voorwaarden Elektronica leest u waarvoor u wel en niet verzekerd bent en 
welke afspraken er gelden. Voor deze keuzedekking gelden ook de Algemene Voorwaarden 
Zakelijk en de Productvoorwaarden Inventaris- en Goederenverzekering.  

Waarvoor bent u verzekerd? 

1. Wat verstaan wij onder elektronica?  

Onder elektronica verstaan we de volgende elektronica die u bedrijfsmatig gebruikt en voor uw 
rekening komt:  

 Computerapparatuur: uw bedrijfsklaar opgestelde computerapparatuur zoals desktops, 
laptops, notebooks, servers, printers en scanners en de daarbij behorende randapparatuur.  
Met randapparatuur bedoelen wij: apparatuur die vast of draadloos verbonden is met de 
verzekerde apparatuur en niet zelfstandig kan werken. 

 Winkelelektronica: elektronische apparatuur die gebruikt wordt voor het uitoefenen van 
winkelactiviteiten in de bedrijfsruimte(n) zoals kassasystemen, flesseninname, 
scanapparatuur, verfmengers, draadloze bestelterminals en draagbare scanners. 

 Kantoorelektronica: elektronische apparatuur die gebruikt wordt voor de werkzaamheden op 
kantoor zoals fotokopieerapparaten.  

 De geïntegreerde, geautoriseerd in gebruik zijnde en door licentie verkregen software. 
 Telecommunicatieapparatuur voor zover die niet expliciet in artikel 4 van deze voorwaarden 

wordt uitgesloten.  
 Beveiligingsapparatuur voor inbraak- en brandmeldingen van de bedrijfsruimte. 
 Digitale foto- en filmapparatuur en bijbehorende draagtassen.  

2. In het gebouw op het verzekerde adres  

U bent verzekerd voor materiële schade of verlies aan elektronica in het gebouw op het 
verzekerde adres voor één van de volgende gebeurtenissen:  

 Iedere plotseling en onvoorziene van buiten komende gebeurtenis. 
 Diefstal. Diefstal is alleen verzekerd na braak aan het gebouw. 
 Eigen gebrek. 

Ontstaat er schade door eigen gebrek van de elektronica?  
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Dan is dit alleen verzekerd, zolang er een onderhoudscontract is. Voor computerapparatuur 
en kopieerapparatuur jonger dan 5 jaar en met een aankoopbedrag van maximaal € 5.000 
heeft u geen onderhoudscontract nodig. 
Met onderhoudscontract bedoelen wij: een overeenkomst tussen de verzekerde en de 
fabrikant, leverancier, installateur, Third Party Maintenance (T.P.M.) of verhuurder. Daarin 
wordt preventief en/of correctief onderhoud vastgelegd. Met preventief onderhoud bedoelen 
wij bijvoorbeeld inspecties, onderhoud om storingen te voorkomen. Met correctief onderhoud 
bedoelen wij herstellen van storingen of beschadigingen die door normaal gebruik zijn 
ontstaan. 

3. In een ander gebouw binnen Nederland 

Is uw elektronica voor onderzoek, reparatie, reiniging of revisie in een ander gebouw binnen 
Nederland? 

Dan is schade aan deze elektronica verzekerd voor dezelfde gebeurtenissen als in een gebouw 
op het verzekerde adres.  

Let op:  

Materiële schade tijdens het vervoer is niet verzekerd. 

Waarvoor bent u niet verzekerd? 

4. Wat is niet verzekerd? 

Niet verzekerd is: 

 Schade aan de volgende elektronica: 
- Tablets, mobiele telefoons, handheld computers, smartphones en smartwatches. 
- Navigatieapparatuur. 
- Elektronica die niet gebruiksklaar is. Behalve als dit is omdat u uw elektronica reinigt, 

inspecteert, repareert of reviseert of dit laat doen. 
- Software Keys, andere fysieke softwarebeveiligingen of dongels. 
- Verwisselbare informatiedragers zoals geheugenkaarten, usb-sticks of een cd-rom. Een 

verwisselbare harde schijf is wel verzekerd. 
- Verwisselbare onderdelen zoals lampen, cartridges, toners, printkoppen, kettingen, 

riemen en linten.  
Gevolgschade van een verzekerde schade aan een ander onderdeel van de elektronica 
is wel verzekerd. 

- Drones, inclusief de aangekoppelde apparatuur.  
- Zonnepaneleninstallaties. Die kunt u verzekeren op de keuzedekking Zonnepanelen. 
- Apparatuur die bestemd is om privé te gebruiken. 
- Handelsvoorraad. 
- Elektronische apparatuur die deel uitmaken van het gebouw. 

 Schade die is uitgesloten in onze Algemene Voorwaarden of in de Productvoorwaarden 
Inventaris- en Goederenverzekering.  
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 Schade ontstaan door: 
- Het verlies van gebruiks- of verbruiksstoffen van de elektronica.  

Bijvoorbeeld bij verlies van vloeistoffen, gassen, chemicaliën, smeermiddelen en filter- 
en contactmassa’s. 

- Schrammen, krassen en deuken: 
- Revisie, veranderingen en verbeteringen: 

Dit zijn de kosten voor veranderingen, verbeteringen of onderzoeken die u maakt bij een 
verzekerde schade, terwijl deze niet met deze schade te maken hebben. 

- Malware zoals computervirussen, trojans of spyware.  
- Het verlies van data. 
- Cybercriminaliteit. 
- Gebruik van het product waarvoor dit niet bedoeld is. 
- Verhaalbare schade. Met verhaalbare schade bedoelen wij: 

Schade die u kunt verhalen op grond van een overeenkomst. Bijvoorbeeld een garantie-, 
leverings- of onderhoudscontract. 

- Reconstructiekosten voor administratie of gegevens.  
De kosten om de data terug te halen kunt u verzekeren op de keuzedekking 
Reconstructiekosten. 

- Extra kosten in geval van bedrijfsstilstand.  
Extra kosten die u maakt in verband met een bedrijfsstilstand kunt u verzekeren op de 
keuzedekking Extra Kosten Bedrijfsstilstand. 

 U ben ook niet verzekerd voor schade ontstaan tijdens verhuur of in bruikleen geven van uw 
elektronica. 

Wat krijgt u vergoed? 

5. Hoe stellen wij de schade vast? 

De hoogte van de schade en de mogelijkheden om de materiële schade te herstellen, bepalen 
welk schadebedrag u van ons ontvangt. 

 Is de schade te herstellen? 
Dan stellen wij het schadebedrag vast op basis van de herstelkosten. 
Wij vergoeden nooit meer dan het verschil tussen de nieuwwaarde van uw elektronica en de 
waarde die uw elektronica nog heeft na de schade. 

 Is de schade niet te herstellen? Of is er sprake van totaal verlies? Of houdt uw bedrijf op te 
bestaan? 
Dan geldt het volgende: 
- Was uw elektronica minder dan 3 jaar oud?  

Dan stellen wij het schadebedrag altijd vast op basis van de nieuwwaarde. De waarde 
die uw elektronica nog heeft na de schade trekken wij hiervan af. 

- Was de elektronica voor de gebeurtenis meer waard dan 40% van de nieuwwaarde?  
Dan stellen wij het schadebedrag vast op basis van de nieuwwaarde. De waarde die uw 
elektronica nog heeft na de schade trekken wij hiervan af. 
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- Was de elektronica voor de gebeurtenis minder waard dan 40% van de nieuwwaarde 
en/of ouder dan 3 jaar?  
Dan stellen wij het schadebedrag vast op basis van de dagwaarde. De waarde die uw 
elektronica nog heeft na de schade trekken wij hiervan af. 

Per gebeurtenis vergoeden wij maximaal het verzekerde bedrag dat op de polis staat. Per 
verzekeringsjaar vergoeden wij maximaal 2 keer het verzekerde bedrag. 

6. Onderverzekering 

Blijkt na schade dat het verzekerd bedrag lager is dan de waarde van de elektronica die u ons 
heeft doorgegeven? Dan bent u onderverzekerd.  

Dan vergoeden wij de schade en kosten in dezelfde verhouding als waarin het verzekerd bedrag 
staat tot de werkelijke waarde vóór de schade. De kosten voor experts vergoeden wij volledig 
zoals beschreven in de Productvoorwaarden Inventaris- en Goederenverzekering.  

7. Overdekking 

Koopt u in de loop van het verzekeringsjaar nieuwe elektronica? Dan is tijdens dat 
verzekeringsjaar deze nieuwe elektronica meeverzekerd tot maximaal 10% boven het 
verzekerde bedrag zoals genoemd op uw polis. 

Vóór de begindatum van het volgende verzekeringsjaar geeft u dan het nieuwe verzekerde 
bedrag aan ons door. 

8. Heeft u een eigen risico? 

Op uw polis staat of u een eigen risico heeft, en welk bedrag dit is. 

Waar bent u verzekerd? 
U bent verzekerd voor de genoemde gebeurtenissen binnen Nederland. 

9. Aanvullende Keuze: Werelddekking elektronica 

Op uw polis staat of u de aanvullende keuze Werelddekking heeft afgesloten.  

Uw elektronica is dan ook verzekerd over de hele wereld voor dezelfde gebeurtenissen als in het 
verzekerde gebouw tijdens: 

• Het verblijf in andere gebouwen. Die gebouwen moeten wel van steen zijn, met stenen 
verdiepingsvloeren en met een harde dakbedekking zoals dakpannen.  

• Het vervoer van uw elektronica. 

Let op:  

Voor de volgende gebeurtenissen bent u niet verzekerd buiten het verzekerde gebouw:  

• Diefstal uit een vervoermiddel. 

• Diefstal zonder braak. 
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