
Verschillenkaart: Verzekering Bedrijfsschade voor het MKB 
Verschillen tussen voorwaarden BC 07-1 en BC 16-1 
 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Extra dekking 

van 30% van het  

verzekerd bedrag 

Uitkeringstermijnen van 26, 52, 78, 104 en 

156 weken. 

Maximum bij 104 weken is van € 100.000 

verhoogd naar € 105.000. 

U kunt meer uitkeringstermijnen kiezen. 

De hoogte van de uitkering bij 104 weken is voor u 

verhoogd.  

Afzetting van de 

straat 

Dit is nu ook een verzekerde gebeurtenis 

buiten een gebouw. 

U bent nu ook verzekerd als u omzet mis loopt 

omdat de straat (of het dorp) is afgezet, 

bijvoorbeeld in verband met een grote brand in de 

natuur. 

Toeleverings-

bedrijf 

Dekking voor toeleveranciers uit  Nederland, 

België, Luxemburg of Duitsland, met een 

eigen risico van € 2.500 en maximum van 

25% van het verzekerd bedrag. 

U bent nu alleen verzekerd als het gaat om 

toeleveranciers uit Nederland, België, Luxemburg of 

Duitsland. 

Schade bij het 

bedrijf dat uw 

website 

onderhoudt 

U bent verzekerd voor bedrijfsschade als 

gevolg hiervan, met een eigen risico van        

€ 2.500 en maximum van 25% van het 

verzekerd bedrag. 

Uw verzekering is hiermee uitgebreid. 

Aanrijding - In gebouwen is alleen dekking voor schade 

door motorvoertuigen. 

- Buiten gebouwen is ook dekking voor 

schade door andere voertuigen. 

- Als u bij aanrijding door onbekende dader 

geen aangifte bij de politie doet, hebt u een 

eigen risico. 

Uw verzekering is uitgebreid met dekking voor 

aanrijdingschades buiten het gebouw door alle 

voertuigen. 

Bij onbekende dader vragen wij u nu aangifte te 

doen bij de politie. Doet u dit niet? Dan hebt u een 

eigen risico. 

Inslag hagel Bedrijfsschade door schade aan het gebouw. Uw verzekering is hiermee uitgebreid. 

Neerslag Ook dekking voor terugstromend water van  

de riolering. 

Uw verzekering is hiermee uitgebreid. 

Omvallende 

voorwerpen, 

zoals kranen 

- Dekking uitgebreid tot omvallen, botsen of 

instorten. 

- Als de schade door storm wordt 

veroorzaakt, geldt voor huurdersbelang het 

eigen risico dat bij storm is aangegeven. 

- Als u bij aanrijding door onbekende dader 

geen aangifte bij de politie doet, hebt u een 

eigen risico. 

Uw verzekering is uitgebreid met dekking voor 

botsen of instorten. 

 

Bij onbekende dader vragen wij u nu aangifte te 

doen bij de politie. Doet u dit niet? Dan hebt u een 

eigen risico 

Sneeuwdruk en 

storm 

Geen vergoeding bij constructie-, installatie- 

en montagefouten. 

U bent ook niet verzekerd bij installatie- en 

montagefouten. 

Water uit 

leidingen 

- Uitsluiting vulslang duidelijk genoemd. 

- Graaf- en breekwerkzaamheden op perceel 

zijn niet verzekerd. 

U bent niet verzekerd voor schade door graaf- en 

breekwerkzaamheden op uw perceel. En water 

komend uit een vulslang is geen verzekerde 

gebeurtenis. 

 



Verschillenkaart: Verzekering Gebouwen 
Verschillen tussen voorwaarden BE 07-1 en BE 16-1 
 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Definitie gebouw 

 

 

Tot het gebouw wordt ook gerekend:  

- Een  warmtepompinstallatie, een installatie 

voor thermische zonne-energie en op het 

dak gemonteerde zonnepanelen, 

windmolens en windturbines. 

- Terreinafscheiding met uitzondering van 

hagen, planten en bomen. 

 

De leidingen onder de vloer behoren ook tot 

de fundering.  

 

Bijgebouwen zijn standaard meeverzekerd, 

maar (zee)containers, (sta)caravans e.d. niet. 

Uw verzekering is hiermee uitgebreid. 

Aanrijding - In gebouwen is alleen dekking voor schade 

door motorvoertuigen. 

- Buiten gebouwen is ook dekking voor 

schade door andere voertuigen. 

- Als u bij aanrijding door onbekende dader 

geen aangifte bij de politie doet, hebt u een 

eigen risico. 

Uw verzekering is uitgebreid met dekking voor 

aanrijdingschades buiten het gebouw door alle 

voertuigen. 

Bij onbekende dader vragen wij u nu aangifte te 

doen bij de politie. Doet u dit niet? Dan hebt u een 

eigen risico. 

Inductie Schadebedrag is niet meer beperkt tot 25% 

van het verzekerde bedrag. 

Uw verzekering is hiermee uitgebreid.  

Inslag hagel Schade aan onderdelen van het gebouw die 

voor rekening van verzekerde zijn 

aangebracht zijn nu ook verzekerd. 

Uw verzekering is hiermee uitgebreid. 

Neerslag Ook dekking voor terugstromend water van  

de riolering. 

Uw verzekering is hiermee uitgebreid. 

Omvallende 

voorwerpen, 

zoals kranen 

- Dekking uitgebreid tot omvallen, botsen of 

instorten. 

- Als de schade door storm wordt 

veroorzaakt, geldt voor huurdersbelang het 

eigen risico dat bij storm is aangegeven. 

- Als u bij aanrijding door onbekende dader 

geen aangifte bij de politie doet, hebt u een 

eigen risico. 

Uw verzekering is uitgebreid met dekking voor 

botsen of instorten. 

 

Bij onbekende dader vragen wij u nu aangifte te 

doen bij de politie. Doet u dit niet? Dan hebt u een 

eigen risico 

Sneeuwdruk en 

storm 

Geen vergoeding bij constructie-, installatie- 

en montagefouten. 

U bent ook niet verzekerd bij installatie- en 

montagefouten. 

Water uit 

leidingen 

Uitsluiting vulslang concreet genoemd 

Toevoeging graaf- en breekwerk-zaamheden 

op perceel niet verzekerd. 

U bent niet verzekerd voor schade door graaf- en 

breekwerkzaamheden op uw perceel. En water 

komend uit een vulslang is geen verzekerde 

gebeurtenis. 



Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Tuinaanleg en 

bestrating 

Als u huurder bent: 

- Terreinafscheiding die uit hagen, planten of 

bomen bestaat is verzekerd tegen brand. 

Een stenen of houten terreinafscheiding is 

ook verzekerd tegen storm  

- Laadpalen, windmolens en met de grond 

verankerde zonnepanelen op het terrein 

- De schade wordt vergoed tot 10% van het 

verzekerde bedrag  

Uw verzekering is hiermee uitgebreid.  

Waarde-

begrippen 

- Sloopwaarde is als nieuwe definitie 

toegevoegd. 

- Installaties en bedrijfsmiddelen hebben 

nieuwwaarde of dagwaarde. 

- Voor asbesthoudende daken passen we 

altijd dagwaarde toe. 

Installaties en bedrijfsmiddelen vergoeden we in 

principe op basis van nieuwwaarde. Maar is de 

waarde van de installaties of bedrijfsmiddelen 

minder dan 40% van de nieuwwaarde? Dan 

vergoeden we de dagwaarde. 

 

Voor asbestdaken vergoeden we altijd de 

dagwaarde. 

Kosten naar 

aanleiding van 

overheidsvoor-

schriften 

Naar aanleiding van een verzekerde 

gebeurtenis bent u verzekerd voor  

- Extra kosten – zoals kosten voor 

archeologisch onderzoek – als u deze 

noodzakelijke kosten volgens 

overheidsvoorschriften moet maken. 

- Tot een maximum van 10% van het 

verzekerd bedrag, en maximaal een 

vergoeding van € 50.000. 

- Opruimingskosten vallen hier niet onder. 

Uw verzekering is hiermee uitgebreid. 

 

 



Verschillenkaart: Verzekering Inventaris en goederen 
Verschillen tussen voorwaarden BG 07-1 en BG 16-1 
 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Huurdersbelang 

 

- Dat deze voorwaarden ook gelden voor 

huurdersbelang is nu in de titel vermeld. 

- Uitbreiding van de definitie met 

zonnepanelen, zonweringen en rolluiken en 

ook schuttingen, afdaken en overkappingen 

van steen, beton of hout. 

- Ook dekking buiten het gebouw. 

- Voor stormschade geldt minimaal een eigen 

risico van € 250 per gebeurtenis. 

U ziet nu in uw voorwaarden dat huurdersbelang 

ook is verzekerd. 

Zonnepanelen, zonweringen en rolluiken zijn nu ook 

standaard verzekerd. 

Maar bij storm hebt u nu een eigen risico. 

Aanrijding - In gebouwen is alleen dekking voor schade 

door motorvoertuigen. 

- Buiten gebouwen is ook dekking voor 

schade door andere voertuigen. 

- Als u bij aanrijding door onbekende dader 

geen aangifte bij de politie doet, hebt u een 

eigen risico. 

Uw verzekering is uitgebreid met dekking voor 

aanrijdingschades buiten het gebouw door alle 

voertuigen. 

Bij onbekende dader vragen wij u nu aangifte te 

doen bij de politie. Doet u dit niet? Dan hebt u een 

eigen risico. 

Inductie Schadebedrag is niet meer beperkt tot 25% 

van het verzekerde bedrag. 

Uw verzekering is hiermee uitgebreid. 

Inslag hagel Schade aan onderdelen van het gebouw die 

voor rekening van verzekerde zijn 

aangebracht zijn nu ook verzekerd. 

Uw verzekering is hiermee uitgebreid. 

Neerslag Ook dekking voor terugstromend water van  

de riolering. 

Uw verzekering is hiermee uitgebreid. 

Omvallende 

voorwerpen, 

zoals kranen 

- Dekking uitgebreid tot omvallen, botsen of 

instorten. 

- Als de schade door storm wordt 

veroorzaakt, geldt voor huurdersbelang het 

eigen risico dat bij storm is aangegeven. 

- Als u bij aanrijding door onbekende dader 

geen aangifte bij de politie doet, hebt u een 

eigen risico. 

Uw verzekering is uitgebreid met dekking voor 

botsen of instorten. 

 

Bij onbekende dader vragen wij u nu aangifte te 

doen bij de politie. Doet u dit niet? Dan hebt u een 

eigen risico. 

Sneeuwdruk en 

storm 

Geen vergoeding bij constructie-, installatie- 

en montagefouten. 

U bent ook niet verzekerd bij installatie- en 

montagefouten. 

Water uit 

leidingen 

- Uitsluiting vulslang duidelijk genoemd. 

- Graaf- en breekwerkzaamheden op perceel 

zijn niet verzekerd. 

U bent niet verzekerd voor schade door graaf- en 

breekwerkzaamheden op uw perceel. En water 

komend uit een vulslang is geen verzekerde 

gebeurtenis. 



Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Tuinaanleg en 

bestrating 

Als u huurder bent: 

- Terreinafscheiding die uit hagen, planten of 

bomen bestaat is verzekerd tegen brand. 

Een stenen of houten terreinafscheiding is 

ook verzekerd tegen storm  

- Laadpalen, windmolens en met de grond 

verankerde zonnepanelen op het terrein zijn 

nu ook verzekerd. 

- De schade wordt vergoed tot 10% van het 

verzekerde bedrag. 

Uw verzekering is hiermee uitgebreid.  

 

 



Verschillenkaart: Verzekering Geld 
Verschillen tussen voorwaarden BGD 07-1 en BGD 16-1 
 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Uitsluiting  

gesloten  

bewaargeving 

Toegevoegd is de voorwaarde dat de 

aanwezige waarde gecontroleerd moet 

worden op het moment van de ontvangst. 

U bent nu verplicht om de waarde te controleren. 

 

 



Verschillenkaart: Verzekering Glas 
Verschillen tussen voorwaarden BVN 06-1 en BVN 16-1 
 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Schilderwerk aan 

het raam van de 

gebroken ruit 

Als door de breuk het schilderwerk aan het 

raamwerk is beschadigd, wordt herstel 

vergoed. 

U bent nu ook verzekerd voor schilderwerk of 

herstelwerkzaamheden dat het gevolg is van de 

breuk. 

Mee te 

verzekeren als 

speciaal glas 

- Transparante zonnepanelen die in een raam 

zijn aangebracht kan nu worden 

meeverzekerd.  

- Op de ruiten aangebrachte folie of coating 

voor isolatie of voor opwekking van zonne-

energie kan nu worden meeverzekerd. 

U kunt nu ook dit speciale glas meeverzekeren als u 

dat wilt. 

 

 



Verschillenkaart: Verzekering Bedrijfsschade 
Verschillen tussen voorwaarden BZ 07-1 en BZ 16-1 
 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Afzetting van de 

straat 

Dit is nu ook een verzekerde gebeurtenis 

buiten een gebouw. 

U bent nu ook verzekerd als u omzet mis loopt 

omdat de straat (of het dorp) is afgezet, 

bijvoorbeeld in verband met een grote brand in de 

natuur. 

Aanrijding - In gebouwen is alleen dekking voor schade 

door motorvoertuigen. 

- Buiten gebouwen is ook dekking voor 

schade door andere voertuigen. 

- Als u bij aanrijding door onbekende dader 

geen aangifte bij de politie doet, hebt u een 

eigen risico. 

Uw verzekering is uitgebreid met dekking voor 

aanrijdingschades buiten het gebouw door alle 

voertuigen. 

Bij onbekende dader vragen wij u nu aangifte te 

doen bij de politie. Doet u dit niet? Dan hebt u een 

eigen risico. 

Inslag hagel Bedrijfsschade door schade aan het gebouw 

is nu ook verzekerd. 

Uw verzekering is hiermee uitgebreid. 

Neerslag Ook dekking voor terugstromend water van  

de riolering. 

Uw verzekering is hiermee uitgebreid. 

Omvallende 

voorwerpen, 

zoals kranen 

- Dekking uitgebreid tot omvallen, botsen of 

instorten. 

- Als de schade door storm wordt 

veroorzaakt, geldt voor huurdersbelang het 

eigen risico dat bij storm is aangegeven. 

- Als u bij aanrijding door onbekende dader 

geen aangifte bij de politie doet, hebt u een 

eigen risico. 

Uw verzekering is uitgebreid met dekking voor 

botsen of instorten. 

 

Bij onbekende dader vragen wij u nu aangifte te 

doen bij de politie. Doet u dit niet? Dan hebt u een 

eigen risico. 

Sneeuwdruk en 

storm 

Geen vergoeding bij constructie-, installatie- 

en montagefouten. 

U bent ook niet verzekerd bij installatie- en 

montagefouten. 

Water uit 

leidingen 

- Uitsluiting vulslang duidelijk genoemd 

- Graaf- en breekwerkzaamheden op perceel 

zijn niet verzekerd. 

U bent niet verzekerd voor schade door graaf- en 

breekwerkzaamheden op uw perceel. En water 

komend uit een vulslang is geen verzekerde 

gebeurtenis. 
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