
 
 

 

CHINA TAIPING CLAUSULE LIMIETEN (NBZB 2006 EN NBUG 2006)05-04-2013 

 
 
 
In aanvulling op de Nederlandse Beursvoorwaarden voor 
Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering (NBZB 2006) gelden, 
indien van toepassing, de navolgende limieten: 
 
- artikel 2.2.17   
EUR  2.500 per gebeurtenis 
- artikel 3.1.3    
10% van de verzekerde som, max EUR 50.000 per locatie  
- artikel 3.1.4    
10% van de verzekerde som, max EUR 50.000 per locatie  
- artikel 3.1.5    
10% van de verzekerde som, max EUR 50.000 per locatie  
- artikel 3.3    
EUR  250 per gebeurtenis 
- artikel 4.1    
50% van de verzekerde som per locatie 
- artikel 4.2     
EUR 50.000 per gebeurtenis of, indien dat meer blijkt te 
zijn, 10% van de verzekerde som maar niet meer dan EUR 
500.000 per locatie 
- artikel 4.3     
10% van de verzekerde som per locatie 
- artikel 4.4     
10% van de verzekerde som per locatie 
- artikel 4.5     
maximaal 26 achtereenvolgende weken. Indien geen 
herstel of herbouw plaatsvindt, maximaal 13  
achtereenvolgende weken, in beide gevallen tot 10% van 
de verzekerde som van het beschadigde gebouw 
- artikel 4.6     
EUR  25.000 per gebeurtenis 
- artikel 4.7     
10% van de verzekerde som per locatie 
- artikel 4.8.1    
EUR  2.500 per gebeurtenis, max dagomzet 
- artikel 4.8.2    
EUR  500 per gebeurtenis 
- artikel 4.8.3    
Uitgesloten van de dekking 
- artikel 4.9      
EUR  1,000 per gebeurtenis of, indien dat meer blijkt te 
zijn, 5% van de verzekerde som maar niet meer dan EUR 
10.000 per locatie 
- artikel 4.10     
1% van de verschuldigde schade-uitkering, geldt alleen 
voor een daartoe bevoegd makelaar.  
- artikel 9.2.2.2   
vervangingswaarde, indien de vervangingswaarde minder 
bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde 
- artikel 10.5     
verbrugging naar schadelocatie tot 130% van de laatst bij 
verzekeraars bekende verzekerde sommen van de 
schadelocatie bereikt is 
 
 
 
 
 
 

 
 
Overdekking en restitutie 
 
De brutowinst is verzekerd tot maximaal 130% van het 
verzekerde bedrag. 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. 
 
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. 
 
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 gesteld. 
 
Clausule Buitenopslag 
 

De verzekerde garandeert aan de verzekeraar en deze 
verzekering geschiedt daarom ook op de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat opslag van brandbare zaken zoals hout, 
pallets, kunststoffolie e.d., alsmede afvalcontainers 
tenminste 10 meter buiten de gevel en/of afdak (zowel 
aangebouwde als losstaande) plaatsvindt. 
 
Bovenstaande is niet van toepassing in die gevallen waar 
het voor verzekerde gezien de locatie van het risico-adres 
niet mogelijk is te voldoen aan de 10 meter eis. In dit 
geval geldt dat de opslag van brandbare zaken dient plaats 
te vinden in een stalen container die ten alle tijde 
afgesloten dient te zijn door een deugdelijk (hang)slot. 
 
Indien blijkt dat aan deze garantie niet voldaan is, zal 
verzekerde een eigen risico dragen van 10% van het 
schadebedrag door verzekeraars te vergoeden, met 
maximum van € 45.000,-- per gebeurtenis, tenzij 
verzekerde bewijst dat de schade niet daardoor 
(mede)veroorzaakt is of vergroot is. 


