Bijzondere Voorwaarden Horeca Heinenoord Beurs 2012
Rubriek Bedrijfsschade
Onderstaande artikelen zijn van toepassing in aanvulling op hetgeen bepaald in VOORWAARDEN
BRAND – UGV HEINENOORD BEURS 2012.
1.1

Schade door uitstromende drank
Verzekerd is schade door drank, onvoorzien gestroomd uit de tanks, de daarop aangesloten
leidingen en installaties, als gevolg van een plotseling optredend defect.
Indien ook het herstel voor rekening van verzekerde komt, zijn tevens verzekerd de kosten van:
a.
opsporing van het defect en van het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk
aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw.
b.
herstel van de tanks en de leidingen en installaties zelf.
Onder deze dekking is mede begrepen het verloren gaan van de drank zelf door het onvoorzien
uitstromen.
Deze dekking geldt uitsluitend indien voornoemde tanks en installaties minmaal 1 keer per jaar
door de leverancier of een ter zake kundig bedrijf op deugdelijkheid worden gecontroleerd.

1.2

Uitval van frisdrankinstallaties
Verzekerd is schade, ongeacht door welke oorzaak ontstaan, als gevolg van volledige uitval van
frisdrankinstallaties. Voornoemde frisdrankinstallaties dienen minimaal 1 keer per jaar door de
leverancier of een ter zake kundige bedrijf te worden gecontroleerd. Deze dekking geldt tot een
maximum van € 5.000,00.

1.3

Storing in of uitval van biertapinstallaties
Verzekerd is schade, ongeacht door welke oorzaak ontstaan, als gevolg van storing in of uitval van
permanent aanwezige biertapinstallaties. Voornoemde biertapinstallaties dienen minimaal 1 keer per
jaar door de leverancier of een ter zake kundig bedrijf te worden gecontroleerd. Deze dekking geldt
tot een maximum van € 5.000,00.

1.4

Publiektrekkersrisico
Het op het polisblad verzekerd bedrag voor bedrijfsschade dient tevens tot dekking van de
bedrijfsschade veroorzaakt door:
a.
materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar zoals vermeld in art. 2 van
VOORWAARDEN BRAND – UGV HEINENOORD BEURS 2012 bij een naburig (binnen een
straal van 250 meter) bedrijf of winkelcentrum dat geldt als publiektrekking voor het in het
polisblad omschreven bedrijf.
b.
gehele of gedeeltelijke sluiting van (een deel van) het winkelcentrum waarin het in het
polisblad omschreven bedrijf is gevestigd door een materiële schade ten gevolge van een
gedekt gevaar zoals vermeld in art. 2 van VOORWAARDEN BRAND – UGV HEINENOORD
BEURS 2012.
De vergoedingen voor de in dit artikel genoemde dekkingen bedragen samen maximaal 25%
van het verzekerde bedrag.

1.5

Toeleveringsrisico
Tot 5% van het verzekerde bedrag voor bedrijfsschade met een maximum van € 100.000,00 is
bedrijfsschade gedekt, die verzekerde lijdt als gevolg van materiële schade bij een toeleverancier
van, danwel bij opslagadressen, onverschillig waar binnen Europa door brand, ontploffing, bliksem,
overspanning, inductie, storm, vliegtuigen en luchtdruk. Deze materiële schade bij de toeleverancier
dient te hebben plaatsgevonden tijdens de duur van de verzekering.
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1.6

Salvagekosten
De kosten die door of namens de Stichting Salvage tijdens of direct na een gedekt gevaar, zoals
vermeld in artikel 2 van VOORWAARDEN BRAND – UGV HEINENOORD BEURS 2012, worden
gemaakt voor het bieden van hulpverlening en het treffen van de eerste en meest noodzakelijke
maatregelen om schade te beperken.

Evenementendekking
1.7
Dekking
Indien een in het horecabedrijf van verzekerde georganiseerd evenement moet worden afgelast,
uitgesteld of voortijdig moet worden afgebroken, door ziekte, ongeval, of overlijden van de artiest
of hoofdpersoon, wordt een schadevergoeding verstrekt tot een maximum van € 2.500,00 per
evenement met een maximum van € 7.500,00 per jaar voor:
a
de op het tijdstip waarop de afgelasting noodzakelijk wordt gemaakte en/of nog
verschuldigde kosten;
b
de kosten verbonden aan het ongedaan maken van de reeds getroffen voorbereidingen;
c
de gederfde extra omzet die door het evenement zou worden gerealiseerd.
Bovenstaande dekking dient te worden gezien als een secundaire dekking en is van kracht voor
zover er geen elders lopende verzekeringen zijn.
Ten aanzien van het vermelde onder sub c, geldt dat er dekking is voor het overlijden van andere
personen dan de optredende artiest of hoofdpersoon zelf, indien dit binnen 14 dagen voorafgaand
aan het evenement heeft plaatsgevonden.
1.7.1

Aanvullende begripsomschrijvingen
a
Onder ziekte wordt verstaan een aantasting van de gezondheid van de artiest of
hoofdpersoon, welke blijkens een verklaring van een arts van dien aard is dat optreden op
het evenement niet mogelijk is;
b
Onder ongeval wordt verstaan een aantasting van de gezondheid van de artiest of
hoofdpersoon door een plotseling onverwacht van buitenkomend inwerkend geweld op
het lichaam, welke blijkens een verklaring van een arts van dien aard is dat optreden op
het evenement niet mogelijk is;
c
Met overlijden van de artiest of hoofdpersoon wordt gelijkgesteld het overlijden van
zijn/haar familie in de eerste en tweede graad, alsmede het overlijden van de partner
waarmee men een geregistreerd partnerschap, dan wel een samenlevingscontract heeft.

1.7.2

Aanvullende uitsluitingen
Naast de in art. 2.4 van VOORWAARDEN BRAND – UGV HEINENOORD BEURS 2012 genoemde
uitsluitingen is mede uitgesloten schade ontstaan door:
a
het vrijwillig onder invloed zijn van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen,
alsmede alcoholhoudende drank, tenzij bewezen wordt dat er geen oorzakelijk verband
bestond tussen de afgelasting, het uitstel of het voortijdig afbreken van het evenement en
het onder invloed verkeren van de artiest of hoofdpersoon;
b
stemverlies van beroepsmatig optredende zangers/zangeressen, behoudens als gevolg
van een ongeval.

1.8

Overdekking en restitutie

1.8.1

De brutowinst is verzekerd tot maximaal 130% van het verzekerde bedrag.

1.8.2

Het jaarlijks te betalen premiebedrag is een voorschot op het definitieve premiebedrag.
Het definitieve premiebedrag wordt vastgesteld na afloop van het boekjaar.
Daartoe dient verzekerde binnen 12 maanden na afloop van elk boekjaar een verklaring van een
onafhankelijke deskundige te verstrekken, waaruit de brutowinst van het afgelopen boekjaar blijkt.
Deze opgave leidt niet - automatisch - tot aanpassing van het verzekerde bedrag.

1.8.3

Het voorschot wordt met het definitieve premiebedrag verrekend. Het definitieve premiebedrag
bedraagt maximaal 130% van het voorschot, terwijl terugbetaling van premie zal plaatsvinden
tot maximaal 30% van het voorschot.
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1.8.4

Indien verzekerde niet binnen de gestelde termijn van 12 maanden de verklaring van een
onafhankelijke deskundige heeft verstrekt, zal het definitieve premiebedrag op 130% van het
voorschot worden vastgesteld.
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