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De verzekering wordt uitgebreid met de hierna omschreven waarborgen. Onderstaande bepalingen maken integraal deel 
uit van het contract; ze vullen de bepalingen van de algemene voorwaarden Brandverzekering Beroepsactiviteiten aan en 
vernietigen ze in de mate dat ze er strijdig mee zijn. Deze bepalingen doen evenwel geen afbreuk aan eventuele andere 
bepalingen van het contract. De bedragen variëren in functie van de evolutie van de ABEX-index en zijn hier opgegeven tegen 
index 847.

1. Nieuwe investeringen

Alle nieuwe investeringen aan de gebouwen en het materieel gerealiseerd op het adres van het risico vermeld in de bijzondere 
voorwaarden zijn automatisch gedekt, zonder toepassing van de evenredigheidsregel*, tot 10% van het totaal verzekerde 
bedrag gebouw en materieel per risicoadres, en dit gedurende 180 dagen te rekenen vanaf de dag van de verwerving.

2. Botsen

De waarborg “Botsen” wordt uitgebreid tot botsen* door een voertuig, werfmachine of hun lading wanneer deze zich voordoet 
binnen of buiten de constructies en die schade veroorzaakt aan het gebouw of aan de inhoud door u of uw gasten.

3. Sanering van de door stookolie vervuilde grond

De sanering van de door stookolie vervuilde grond voorzien in de waarborg “Schade door stookolie” wordt uitgebreid 
tot 25.000 EUR en is eveneens verworven indien de opslagtank geheel of gedeeltelijk dient tot de verwarming van het 
professioneel gedeelte van het gebouw.

4. Kosten voortkomend uit nieuwe verplichte bouwnormen

De waarborg “Kosten voortkomend uit nieuwe verplichte bouwnormen” wordt uitgebreid tot de delen van het gebouw bestemd 
tot professioneel gebruik dat u verzekert in uw hoedanigheid van eigenaar.

5. Onroerende beschadiging

De waarborg “Beschadiging van het gebouw door vandalisme, kwaad opzet of door dieven” is verworven tot 14.265,26 EUR 
en wordt uitgebreid tot de onroerende schade die het gevolg is van graffiti aan de buitenkant van de constructies, in de mate 
dat de overheden geen of onvoldoende tussenkomst bieden voor de verwijdering van graffiti, en dit ten belope van maximaal 
7.132,63 EUR.
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