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Extra Kosten Bedrijfsstilstand 

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

In deze Aanvullende Voorwaarden Extra Kosten Bedrijfsstilstand 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.  

1. Waarvoor bent u verzekerd? 

U bent verzekerd voor de extra kosten die u heeft bij bedrijfsstilstand of -storing. Deze extra 
kosten moeten het gevolg zijn van schade die verzekerd is op de Inventaris- en 
Goederenverzekering of op de Keuzedekking Elektronica als u deze heeft gekozen. Deze extra 
kosten moeten ook nodig zijn om de bedrijfsstilstand of -storing op te heffen of te verminderen. 

Met extra kosten bedoelen wij: 

 De extra kosten van huur van vervangende inventaris of een vervangend gebouw voor 
tijdelijk gebruik. 

 De extra kosten om gebouwen aan te passen aan het tijdelijk gebruik. En ook om weer terug 
te brengen naar de oorspronkelijke staat. 

 Extra kosten voor vervoer van personen en materiaal. 
 Andere extra kosten, die direct verband houden met de verzekerde gebeurtenis. 

 
Met extra kosten bedoelen we niet: 
 Vaste lasten. 
 Kosten die ook zouden zijn gemaakt zonder de verzekerde gebeurtenis.  
 Gederfde omzet of winst. 
 Bedrijfsschade. 
 Reconstructiekosten. Deze kunt u verzekeren met de keuzedekking Reconstructiekosten. 
 Herstel of vervanging van bedrijfsmiddelen. 
 Bereddingskosten. 
 Loonkosten voor niet-productieve uren. 

2. Waarvoor bent u niet verzekerd? 

U bent niet verzekerd: 
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 Als de schade is uitgesloten in onze Algemene Voorwaarden of Productvoorwaarden 
Inventaris- en Goederenverzekering of de keuzedekking Elektronica.  

 Voor boetes door het niet uitvoeren of de vertraagde uitvoering van opdrachten of ieder 
andere vorm van contractbreuk. 

 Voor afschrijvingen op debiteuren van wie verwacht mag worden dat ze niet meer gaan 
betalen. 

Bent u voor reconstructiekosten bij een andere verzekeraar verzekerd? Dan verwijzen we u naar 
artikel 6 van onze Algemene Voorwaarden.  

3. Welk bedrag is verzekerd? 

De extra kosten zijn verzekerd tot maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat. Dit is 
een bedrag op basis van premier risque, dus ongeacht de werkelijke waarde. Wij passen hier 
geen onderverzekering toe. 

Wij vergoeden de extra kosten over een maximale periode van 52 weken. 

4. Hoe vergoeden wij de extra kosten? 

Wij vergoeden alleen de extra kosten als u ons daarover van tevoren heeft geïnformeerd en wij 
deze schriftelijk hebben goedgekeurd. 

De uitkeringstermijn gaat in op de dag van de verzekerde gebeurtenis en duurt zo lang als nodig 
is om: 

 Een gebouw van hetzelfde soort op dezelfde plek te herstellen of te herbouwen of 
 de bedrijfsuitrusting, inventaris en goederen van het bedrijf te vervangen die nodig zijn om 

het bedrijf weer te kunnen beginnen en  
 de productie en/of de omzet op het niveau van voor de gebeurtenis te brengen.  
 Tot de maximale uitkeringstermijn van 52 weken is bereikt. 

Let op:  

Zijn er vertragingen die geen direct gevolg zijn van de schade die verzekerd is op de Inventaris- 
en Goederenverzekering of op de Keuzedekking Elektronica als u deze heeft gekozen? Dan is 
dat geen reden om de uitkeringstermijn te verlengen.  

Is er vertraging door weersomstandigheden? Dan passen wij de uitkeringstermijn in overleg aan.  

5. Wanneer is de uitkeringstermijn beperkt? 

Wij beperken de uitkeringstermijn tot maximaal 10 weken als: 

 U het bedrijf opheft of  
 u al voor de schadedatum van plan was uw bedrijf te stoppen of 
 u in deze periode geen poging heeft gedaan om uw bedrijf voort te zetten of  
 er zich een ander bedrijf in het gebouw vestigt. 

Wij beperken de uitkeringstermijn tot maximaal 26 weken als:  

 Uw bedrijf ophoudt te bestaan door een verzekerde gebeurtenis en u op grond van de wet 
loon en de bijbehorende sociale lasten moet doorbetalen.  
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