
 
 
 

 
 

Tekst dekkingsuitbreidingen 
 
 
 
Extreme neerslag (Gebouw) 
 
De verzekering biedt ook dekking tegen schade door extreme neerslag, voorzover bestaande uit schade door 
sneeuwdruk, wateraccumulatie en inslag van hagel.  
 
Onder sneeuwdruk wordt verstaan de druk die sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant van het gebouw. 
Onder wateraccumulatie wordt verstaan de druk die een opeenhoping van regen- en/of smeltwater uitoefent op het dak 
van het gebouw. 
Onder inslag van hagel wordt verstaan het inslaan van hagelstenen op de buitenkant van het gebouw. 
 
Indien de schade mede het gevolg is van ontwerp- en/of constructiefouten, vallen onder deze dekking ook: 
- de aantoonbaar door verzekerde gemaakte architect- / ontwerpkosten om de bouwconstructie aan te passen; 
- de extra kosten van aanpassing / verbetering van de bouwconstructie die in het kader van herstel / herbouw zijn 
  gemaakt. 
De dekking voor deze kosten geldt tot een maximum van 10% van de verzekerde som van het gebouw. 
 
 
Extreme neerslag (Inventaris / goederen) 
 
De verzekering biedt ook dekking tegen schade als gevolg van materiële schade aan het in de polis omschreven 
gebouw door extreme neerslag, voorzover de materiële schade bestaat uit schade door sneeuwdruk, wateraccumulatie 
en inslag van hagel.  
 
Onder sneeuwdruk wordt verstaan de druk die sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant van het gebouw. 
Onder wateraccumulatie wordt verstaan de druk die een opeenhoping van regen- en/of smeltwater uitoefent op het dak 
van het gebouw. 
Onder inslag van hagel wordt verstaan het inslaan van hagelstenen op de buitenkant van het gebouw. 
 
 
Extreme neerslag (Bedrijfsschade) 
 
De verzekering biedt ook dekking tegen bedrijfsschade als gevolg van materiële schade aan 
a.  het in de polis omschreven gebouw door extreme neerslag, voorzover bestaande uit schade door sneeuwdruk, 
     wateraccumulatie en inslag van hagel; 
b.  de inhoud van het gebouw als gevolg van de hiervóór bedoelde schade aan het gebouw.  
 
Onder sneeuwdruk wordt verstaan de druk die sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant van het gebouw. 
Onder wateraccumulatie wordt verstaan de druk die een opeenhoping van regen- en/of smeltwater uitoefent op het dak 
van het gebouw. 
Onder inslag van hagel wordt verstaan het inslaan van hagelstenen op de buitenkant van het gebouw. 
 
 
Extreme neerslag (CombinatieZaken) 
 
De verzekering biedt ook dekking tegen 
a.  schade aan de verzekerde zaken als gevolg van materiële schade aan het in de polis omschreven gebouw 
     door extreme neerslag; 
b.  bedrijfsschade als gevolg van materiële schade aan  
 - het in de polis omschreven gebouw door extreme neerslag; 
 - de inhoud van het gebouw als gevolg van de hiervóór bedoelde schade aan het gebouw, 
alles voorzover de genoemde schade door extreme neerslag bestaat uit schade door sneeuwdruk, wateraccumulatie en 
inslag van hagel.  
 
Onder sneeuwdruk wordt verstaan de druk die sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant van het gebouw. 
Onder wateraccumulatie wordt verstaan de druk die een opeenhoping van regen- en/of smeltwater uitoefent op het dak 
van het gebouw. 
Onder inslag van hagel wordt verstaan het inslaan van hagelstenen op de buitenkant van het gebouw. 
 
 
 


