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Aanvullende Voorwaarden  
Reconstructiekosten IG RK 2022.09  
Reconstructiekosten  

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

In deze Aanvullende Voorwaarden Reconstructiekosten 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 reconstructiekosten die u moet maken omdat u schade heeft die 
verzekerd is op de Inventaris- en Goederenverzekering of op de Keuzedekking Elektronica als u 
deze heeft gekozen.  

Met reconstructiekosten bedoelen wij: 

De kosten om administratieve en financiële gegevens, tekeningen en dergelijke te reconstrueren, 
te reproduceren en opnieuw in uw administratie op te nemen.  

 Deze kosten heeft u tijdens de uitkeringstermijn gemaakt en zijn voor de voortgang van het 
bedrijf noodzakelijk.  

 Ook de kosten van reconstructie van gegevens, opgeslagen in computers en andere 
elektronische informatiedragers. Het maakt hierbij niet uit op welke wijze de gegevens zijn 
vastgelegd. 

 Ook de kosten om uw administratieve gegevens opnieuw te verzamelen en vast te leggen.  

2. Waarvoor bent u niet verzekerd? 

U bent niet verzekerd: 

 Als de schade is uitgesloten in onze Algemene Voorwaarden Zakelijk of de 
Productvoorwaarden Inventaris- en Goederenverzekering.  

 Als u geen (of geen volledige) back-up van uw data heeft. 
Let op:  
Wij verwachten dat u minimaal één keer per week een volledige back-up maakt van alle 
software en de data die daarbij hoort. U controleert de reservebestanden op lees- en 
bruikbaarheid. Verder bergt u de reservebestanden op een verantwoorde en actuele manier 
op, bijvoorbeeld één generatie in een datasafe buiten de computerruimte en de andere 
generatie in een ander gebouw of in een cloud omgeving. 

 Voor oude en in de uitkeringstermijn niet benodigde data, bijvoorbeeld oude versies van 
tekeningen/blauwdrukken in een archief.  
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Bent u voor reconstructiekosten bij een andere verzekeraar verzekerd? Dan verwijzen we u naar 
artikel 6 van onze Algemene Voorwaarden.  

Let op:  

Zijn de reconstructiekosten ook op onze bedrijfsschadeverzekering verzekerd? Dan ontvangt u 
alleen een vergoeding voor reconstructiekosten vanuit de keuzedekking reconstructiekosten.  

3. Welk bedrag is verzekerd? 

De reconstructiekosten 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 reconstructiekosten over een maximale periode van 52 weken. De 
uitkeringstermijn gaat in op de dag dat de eerste reconstructiekosten worden gemaakt.  

4. Hoe stellen wij de reconstructiekosten vast? 

Wij stellen de reconstructiekosten samen met u of uw verzekeringsadviseur vast of wij schakelen 
daarvoor een expert in. Als wij een expert inschakelen, dan kunt u ook een eigen expert 
inschakelen. Als u daarvoor kiest, laat u ons dit dan vóór de schadevaststelling weten. Onze 
expert en die van u stellen dan de reconstructiekosten samen vast. Worden zij het niet met 
elkaar eens? Dan wordt er een derde expert benoemd. Het bedrag dat de derde expert vaststelt, 
is bindend. De details leest u in artikel 17 van de productvoorwaarden van de Inventaris- en 
Goederenverzekering.  

Wij vergoeden de schade in delen en in verhouding tot de voortgang van de reconstructie. 
Behalve als een bedrag in één keer is afgesproken. 

Wijzigt u na een gebeurtenis uw administratie? Dan vergoeden we maximaal de kosten die we 
zouden vergoeden zonder die wijziging. 

5. Wanneer is de uitkeringsstermijn beperkt? 

Wij beperken de uitkeringstermijn tot maximaal 10 weken als: 

 U het bedrijf opheft of het bedrijf wordt opgeheven of geliquideerd 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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