
B - AANVULLENDE VOORWAARDEN brandverzekeringen 
(rubrieken I, I I, III en IV) 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

1.1 Verzekerd belang 
Het belang van verzekerde bij het behoud van de verzekerde zaak uit hoofde van eigendom of een 

ander zakelijk recht, dan wel het dragen van het risico voor het behoud of de aansprakelijkheid 

daarvoor. 

1.2 Verzekerde zaken 

1.2.1 Gebouw 

Het als zodanig omschreven onroerend goed met al wat volgens verkeersopvatting daarvan deel 

uitmaakt, inclusief de funderingen; voor zover niet voor afzonderlijke bedragen verzekerd, zijn in de 
omschrijving alle bouwsels begrepen, die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter 

plaatse te blijven. 

1.2.2 Bedrijfsuitrusting/inventaris 

Al hetgeen — met uitsluiting van gebouwen en goederen — verzekerde dient tot uitoefening van bedrijf, 

beroep of andere activiteiten. 

1.2.3 Goederen 

Grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten, goederen in bewerking, emballage, 

reinigingsmiddelen en brandstoffen. 

1.2.4 Geld en geldswaardig papier 

Onder geld wordt verstaan muntgeld en bankbiljetten, zowel in euro's als andere valuta, dienende tot 
wettig betaalmiddel. 

Onder geldswaardig papier wordt verstaan alle papier waaraan in het maatschappelijk verkeer een 

zekere geldswaarde wordt toegekend, met inbegrip van (kas)cheques, betaalkaarten, betaalpassen en 
creditcards. 

1.2.5 Inboedel 

Alle roerende zaken, behorende tot de particuliere huishouding van bewoners van de verzekerde 

deelnemer (waaronder begrepen dagbestedingscliënten en inwonende personeelsleden), de 

bijbehorende aanleunwoningen en serviccflat(s), met inbegrip van kleine huisdieren, alsmede behang, 
stuc-, wit- en schilderwerk, betimmeringen, verbouwingen en andere wijzigingen voor zover voor 

rekening van de bewoner komend en niet verhaalbaar onder rubriek I of II of een elders lopende 

gebouwen- of inventarisverzekering. 

Daar waar in de aanvullende voorwaarden voor rubriek IV voor het begrip 'bewoner' wordt gebruikt, 

worden alle in dit artikel genoemde verzekerden bedoeld. 

$ Aanvullende voorwaarden brandverzekeringen 



Niet tot de inboedel worden gerekend: 

a geld en geldswaardig papier; 
b zaken bestemd voor handels- en beroepsdoelcinden; 

c motorrijtuigen (behalve brom- en snorfietsen, fietsen met elektrische trap ondersteuning en 

invalidcnwagens), aanhangwagens, caravans en vaartuigen en de daarbij behorende losse 

onderdelen en accessoires. 

1.2.6 Lijfsieraden 
Onder lijfsieraden worden verstaan sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het 

lichaam te worden gedragen. 

1.3 Opruimingskosten 
De kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, opslaan, reinigen en/of vernietigen van 

verzekerde zaken, waaronder begrepen de met de verzekerde zaken vervuilde grond en water, die niet 
reeds in de vaststelling van de schade conform artikel 5.1.1 a van de aanvullende voorwaarden voor 

rubrieken I en II en artikel 6.1 van de aanvullende voorwaarden voor rubriek IV, zijn begrepen en het 

noodzakelijke gevolg zijn van een gedekte gebeurtenis. 

1.4 Nieuwwaarde 
Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. 

1.5 Herbouwwaarde 
Het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw onmiddellijk na de gebeurtenis 

op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. 

1.6 Vervangingswaarde 
1 Iet bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom 

gelijkwaardige zaken. 

1.7 Verkoopwaarde 
De prijs van het gebouw bij verkoop exclusief de prijs voor de grond. 

1.8 Sloopwaarde 
Het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle 

onderdelen van het gebouw verminderd met de kosten van het laten aftreken, wegruimen, afvoeren, 

storten en vernietigen. 

1.9 Herinvestering 
Het aanwenden van de schade-uitkering voor herstel, herbouw en/of aanschaf van zaken als bedoeld 
in artikel 1.2.1 en/of 1.2.2, ter plaatse of elders, ter voortzetting van het bedrijf, beroep of andere 

activiteiten, mits binnen de grenzen van de bestemming/hoedanigheid zoals omschreven op het 

verzekeringscertificaat. 
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