Bijzondere Voorwaarden Horeca 2016
Rubriek Bedrijfsuitrusting-, inventaris en goederenverzekering

Onderstaande artikelen zijn van toepassing in aanvulling op hetgeen bepaald in Voorwaarden brand –
UGV Heinenoord Beurs 2016.
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

Etikettenschade
Verzekerd is schade door een gedekt gevaar, zoals vermeld in artikel 2 van Voorwaarden brand –
UGV Heinenoord Beurs 2016, aan etiketten, stoppen, capsules, kurken, merken en andere
kenmerken die de handelswaarde beïnvloeden van wijn, whisky of andere exclusieve dranken op de
fles.
Indien naar het oordeel van de benoemde expert volledig herstel zónder waardevermindering
mogelijkheid is zullen onder deze dekking de herstelkosten worden vergoed.
Als herstel tot het oorspronkelijke kwaliteitsniveau volgens de benoemde expert niet mogelijk is zal
de schade worden afgewikkeld op basis van totaalverlies onder aftrek van eventuele inkomsten uit
onderhandse verkoop of uit de verkoop van de betreffende dranken tegen een lagere prijs dan de
gebruikelijke verkoopprijs.

1.3

Vlonderbepaling
Ten aanzien van schade, zoals vermeld in artikel 2.2.8 van Voorwaarden brand – UGV Heinenoord
Beurs 2016, is de dekking uitsluitend van kracht indien de verzekerde zaken, aanwezig in ruimten
beneden het begane grondniveau, zich tenminste 15 centimeter boven de vloer bevinden.

1.4

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 2016, worden gemaakt voor
het bieden van hulpverlening en het treffen van de eerste en meest noodzakelijke maatregelen om
schade te beperken.

1.5

Derving van pachtgelden
Tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag,wegens het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden
van de bedrijfsuitrusting/inventaris en goederen gedurende de tijd die nodig is voor volledig herstel of
herbouw met een maximum van 52 weken achtereenvolgende weken.
Indien de exploitatie niet (ter plaatse of elders) wordt voortgezet, dan gedurende maximaal 13
achtereenvolgende weken.

1.6

Dekking tijdens Olympische Spelen, Wereld-/Europese kampioenschappen en jaarlijks
terugkerende landelijke of lokale evenementen
Tijdens deze evenementen is tijdelijk gehuurde beeld-, geluids- en bierapparatuur, met een inloop
en een uitloop van 5 dagen, verzekerd tot een bedrag van € 15.000,00 voor zover deze
apparatuur niet of niet voldoende elders is verzekerd.

1.7

Eigendommen van personeel
De eigendommen van het personeel zijn medeverzekerd tot een maximum van € 1.250,00 voor alle
personeelsleden samen, voor zover deze eigendommen niet of niet voldoende elders zijn verzekerd.
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Voor deze dekking is geen eigen risico van toepassing.
1.8

Eigendommen van hotelgasten in hotelkluis en/of safeloketten
De eigendommen van hotelgasten zijn tot een maximum van € 1.500,00 per hotelgast en tot een
maximum van 10% van het verzekerde bedrag voor bedrijfsuitrusting/inventaris verzekerd in de
hotelkluis en/of de safeloketten in de nabijheid van de receptie.
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