
Bedrijven Compact Polis

Verzekeringsbewijs

Verzekeringnemer

Polisnummer

Wijzigingsdatum

Prolongatiedatum

Einddatum

Uw adviseur

Bcl

Gewandeweg 45

5345 HM  OSS

00115248624

08 januari 2019

01 september 2019

01 september 2019

Rabobank Oss Bernheze UA,

Heesch, Telefoon (0412) 45 78 00

Bruto jaarpremie € 12.735,05

Af pakketkorting (12%) € 1.477,00-

Netto jaarpremie € 11.258,05

Netto kwartaalpremie € 2.814,54

Assurantiebelasting € 591,05

Uw kwartaalbedrag € 3.405,59
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Uw premie tot 01 september 2019 bedraagt € 0,00 incl. Assurantiebelasting.

Tilburg, 10 oktober 2019

Interpolis

Maarten van der Aa

Interpolis Bedrijven

Rubriek Verzekerde zaken (aantal) Netto jaarpremie Toelichting

Gebouwen bedrijfsgebouw(6) € 10.409,45

 

Bedrijfsmiddelen In deze rubriek heeft u geen verzekering gesloten.

Bedrijfsstagnatie bedrijfsstagnatie € 91,52

Verkeer In deze rubriek heeft u geen verzekering gesloten.

Aansprakelijkheid aansprakelijkheid bedrijf,

bestuurdersaansprakelijkheid

€ 271,12

Rechtsbijstand rechtsbijstand bedrijf € 329,60

Milieu milieuschade € 156,36

Pakketkorting
Uw kortingspercentage wordt

berekend op basis van het

aantal verzekerde rubrieken en

de bruto jaarpremie

U krijgt over maximaal

€ 11.345,- premie per

rubriek, korting.

Specificaties en voorwaarden

Voor u gelden de

'Verzekeringsvoorwaarden

MKB, versie 5.7.1'. U vindt

deze op www.interpolis.nl/

BCPvoorwaarden.

Schade?

Bel: (013) 580 12 34

of uw verzekeringsadviseur.



Gebouwen € 2.028,65

100 bedrijfsgebouw

Risico-adres Landweerstr Z 93-A T/M M, 5349 AK  Oss

Huurdersactiviteit elektrotechnische bouwinstallatie (sterkstroom)

Dekking waterschade en overige gevaren, brand, inbraak, diefstal, vandalisme, inductie, over- en

onderspanning, storm

Verzekerd bedrag € 1.110.000,-

Eigen risico 1 waterschade en overige gevaren € 1.000,-, 2 brand € 1.000,-, 3 inbraak, diefstal, vandalisme €

1.000,-, 4 inductie, over- en onderspanning € 1.000,-, 5 storm 2 promille

Clausules 2 Clausuleblad terrorismedekking, 3 Brandgevaarlijke werkzaamheden, 4 Bestemming 100, 5

Preventieafspraken, 6 Verhuur, 7 Garantie tegen onderverzekering, 8 Fundering, 9

Preventiemaatregelen obj. 100 t/m 104, 10 Preventiemaatr.  object 100, 101 en 102

Voorwaarden hoofdstuk 1 paragraaf 1, 2, 3, 4, 6

Gebouwen € 2.028,65

101 bedrijfsgebouw

Risico-adres Landweerstr Z 93-N T/M 95F, 5349 AK  Oss

Huurdersactiviteit elektrotechnische bouwinstallatie (sterkstroom)

Dekking waterschade en overige gevaren, brand, inbraak, diefstal, vandalisme, inductie, over- en

onderspanning, storm

Verzekerd bedrag € 1.110.000,-

Eigen risico 1 waterschade en overige gevaren € 1.000,-, 2 brand € 1.000,-, 3 inbraak, diefstal, vandalisme €

1.000,-, 4 inductie, over- en onderspanning € 1.000,-, 5 storm 2 promille

Clausules 2 Clausuleblad terrorismedekking, 3 Brandgevaarlijke werkzaamheden, 5 Preventieafspraken, 6

Verhuur, 7 Garantie tegen onderverzekering, 8 Fundering, 9 Preventiemaatregelen obj. 100 t/m

104, 10 Preventiemaatr.  object 100, 101 en 102, 11 Bestemming 101

Voorwaarden hoofdstuk 1 paragraaf 1, 2, 3, 4, 6

Gebouwen € 2.028,53

102 bedrijfsgebouw

Risico-adres Landweerstr Z 95-G T/M U, 5349 AK  Oss

Huurdersactiviteit elektrotechnische bouwinstallatie (sterkstroom)

Dekking waterschade en overige gevaren, brand, inbraak, diefstal, vandalisme, inductie, over- en

onderspanning, storm

Verzekerd bedrag € 1.110.000,-

Eigen risico 1 waterschade en overige gevaren € 1.000,-, 6 brand € 1.000,-, 7 inbraak, diefstal, vandalisme €

1.000,-, 8 inductie, over- en onderspanning € 1.000,-, 5 storm 2 promille
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Clausules 2 Clausuleblad terrorismedekking, 3 Brandgevaarlijke werkzaamheden, 5 Preventieafspraken, 6

Verhuur, 7 Garantie tegen onderverzekering, 8 Fundering, 9 Preventiemaatregelen obj. 100 t/m

104, 10 Preventiemaatr.  object 100, 101 en 102, 12 Bestemming 102

Voorwaarden hoofdstuk 1 paragraaf 1, 2, 3, 4, 6

Gebouwen € 2.028,53

103 bedrijfsgebouw

Risico-adres Landweerstr Z 97-A T/M M, 5349 AK  Oss

Huurdersactiviteit elektrotechnische bouwinstallatie (sterkstroom)

Dekking waterschade en overige gevaren, brand, inbraak, diefstal, vandalisme, inductie, over- en

onderspanning, storm

Verzekerd bedrag € 1.110.000,-

Eigen risico 1 waterschade en overige gevaren € 1.000,-, 6 brand € 1.000,-, 7 inbraak, diefstal, vandalisme €

1.000,-, 8 inductie, over- en onderspanning € 1.000,-, 5 storm 2 promille

Clausules 2 Clausuleblad terrorismedekking, 3 Brandgevaarlijke werkzaamheden, 5 Preventieafspraken, 6

Verhuur, 7 Garantie tegen onderverzekering, 8 Fundering, 9 Preventiemaatregelen obj. 100 t/m

104, 13 Preventiemaatregelen obj. 103 en 104, 14 Bestemming 103

Voorwaarden hoofdstuk 1 paragraaf 1, 2, 3, 4, 6

Gebouwen € 2.252,92

104 bedrijfsgebouw

Risico-adres Landweerstr Z 97-N T/M W, 5349 AK  Oss

Huurdersactiviteit elektrotechnische bouwinstallatie (sterkstroom)

Dekking waterschade en overige gevaren, brand, inbraak, diefstal, vandalisme, inductie, over- en

onderspanning, storm

Verzekerd bedrag € 1.232.800,-

Eigen risico 9 waterschade en overige gevaren € 250,-, 2 brand € 1.000,-, 3 inbraak, diefstal, vandalisme €

1.000,-, 4 inductie, over- en onderspanning € 1.000,-, 5 storm 2 promille

Clausules 2 Clausuleblad terrorismedekking, 3 Brandgevaarlijke werkzaamheden, 5 Preventieafspraken, 6

Verhuur, 7 Garantie tegen onderverzekering, 8 Fundering, 9 Preventiemaatregelen obj. 100 t/m

104, 13 Preventiemaatregelen obj. 103 en 104, 15 Woningverbeteringen, 16 Bestemming 104

Voorwaarden hoofdstuk 1 paragraaf 1, 2, 3, 4, 6

Gebouwen € 42,17

105 bedrijfsgebouw

Risico-adres Landweerstr Z 93-A T/M M, 5349 AK  Oss

Dekking waterschade en overige gevaren, brand, inbraak, diefstal, vandalisme, inductie, over- en

onderspanning, storm

Verzekerd bedrag € 23.100,-
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Eigen risico 9 waterschade en overige gevaren € 250,-, 10 brand € 250,-, 11 inbraak, diefstal, vandalisme €

250,-, 12 inductie, over- en onderspanning € 250,-, 5 storm 2 promille

Clausules 2 Clausuleblad terrorismedekking, 8 Fundering, 17 Omschrijving

Voorwaarden hoofdstuk 1 paragraaf 1, 2, 3, 4, 6

Bedrijfsstagnatie € 91,52

300 extra kosten, uitkeringstermijn  52 weken

Risico-adressen Landweerstr Z 93-A T/M M, 5349 AK  Oss

Landweerstr Z 93-N T/M 95F, 5349 AK  Oss

Landweerstr Z 95-G T/M U, 5349 AK  Oss

Landweerstr Z 97-A T/M M, 5349 AK  Oss

Landweerstr Z 97-N T/M W, 5349 AK  Oss

Huurdersactiviteit elektrotechnische bouwinstallatie (sterkstroom)

elektrotechnische bouwinstallatie (sterkstroom)

elektrotechnische bouwinstallatie (sterkstroom)

elektrotechnische bouwinstallatie (sterkstroom)

elektrotechnische bouwinstallatie (sterkstroom)

Dekking brand, inbraak, diefstal, vandalisme, overige dekkingen bij gebouw/inhoud, storm

Verzekerd bedrag € 50.000,-

Eigen risico geen

Clausules 2 Clausuleblad terrorismedekking

Voorwaarden hoofdstuk 3 paragraaf 10, 11, 12, 13

Aansprakelijkheid € 143,51

500 bedrijfsaansprakelijkheid

Dekking bedrijfsaansprakelijkheid, prod-/dienstenaanspr. Europa, werkgeveraansprakelijkheid

Verzekerd bedrag per

aanspraak

€ 2.500.000,-

Verzekerd bedrag per

verzekeringsjaar

€ 5.000.000,-

Eigen risico 13 bedrijfsaansprakelijkheid € 250,- zaakschade, 13 prod-/dienstenaanspr. Europa € 250,-

zaakschade, 14 werkgeveraansprakelijkheid € 250,- zaakschade

Clausules 2 Clausuleblad terrorismedekking, 18 Uitsluiting schade leden VVE

Voorwaarden hoofdstuk 5 paragraaf 1, 2, 3

Aansprakelijkheid € 127,61

501 bestuurders- en toezichthouder

Dekking bt-aansprakelijkheid
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Verzekerd bedrag per

aanspraak

€ 500.000,-

Verzekerd bedrag per

verzekeringsjaar

€ 500.000,-

Eigen risico geen

Clausules 2 Clausuleblad terrorismedekking, 19 Begroting, 20 Beleggingen, 21 Verzekerd bedrag, 22

Beroepshalve, 23 Herbouwwaarde gebouwen, 24 Clausuleblad BCA/BTA

Voorwaarden -

Rechtsbijstand € 329,60

600 rechtsbijstand bedrijf

Dekking rechtsbijstand basis, rechtsbijstand inkoop

Minimum schadebedrag € 440,-

Clausules 2 Clausuleblad terrorismedekking, 25 Uitsluiting geschillen (bestuurs)leden

Voorwaarden hoofdstuk 6 paragraaf 1, 2

Milieu € 156,36

700 milieuschade eigen locatie

Risico-adres Landweerstr Z 93-N T/M 95F, 5349 AK  Oss

Hoedanigheid exploitatievereniging voor flats, woningen e.d.

Dekking basismodule, milieudekking top, milieudekking uitgebreide evenementen, verweerskosten

Verzekerd bedrag eigen

locatie

€ 1.000.000,-

Verzekerd bedrag derden € 500.000,-

Eigen risico 15 basismodule € 250,-, 15 milieudekking top € 250,-, 16 milieudekking uitgebreide evenementen

€ 250,-

Clausules 2 Clausuleblad terrorismedekking, 26 Uitsluiting ondergrondse tanks, 27 Verzekerde

risicoadressen

Voorwaarden hoofdstuk 7 paragraaf 1

Eigen risico

001 Voor waterschade en overige gevaren geldt per gebeurtenis een eigen

risico van € 1.000,-

002 Voor brandschade geldt een eigen risico per gebeurtenis

van € 1.000,-

003 Voor schade door inbraak of poging daartoe geldt een eigen risico per

gebeurtenis van € 1.000,-
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004 Voor inductieschade geldt per gebeurtenis een eigen risico

van € 1.000,-

005 Voor schade door storm geldt per gebeurtenis een eigen risico

van twee promille van de verzekerde som, met een minimum

van € 250,- en maximum van  € 1.250,-

006 Voor brandschade geldt een eigen risico per gebeurtenis

van € 1.000,-

007 Voor schade door inbraak of poging daartoe geldt een eigen risico per

gebeurtenis van € 1.000,-

008 Voor inductieschade geldt per gebeurtenis een eigen risico

van € 1.000,-

009 Voor waterschade en overige gevaren geldt per gebeurtenis een eigen

risico van € 250,-

010 Voor schade ten gevolge van brand geldt per gebeurtenis een eigen

risico van € 250,-

011 Voor schade door inbraak of poging daartoe geldt een eigen risico per

gebeurtenis van € 250,-

012 Voor inductieschade geldt per gebeurtenis een eigen risico

van € 250,-

013 Voor schade aan zaken geldt per aanspraak een eigen risico

van € 250,-

014 Voor schade aan zaken geldt per aanspraak een eigen risico

€ 250,-

015 Per aanspraak geldt een eigen risico van € 250,-

016 Per aanspraak geldt een eigen risico van € 250,-

Clausules

001 Niet bezochte adressen

Op 29 juni 2016 niet geinspecteerde adressen, vanwege afwezigheid van de gebruikers:

Object 100

Bedrijven Compact Polis

Specificatieblad

Verzekeringnemer

Hoofdactiviteit

Polisnummer

Bcl

exploitatievereniging voor flats, woningen e.d.

00115248624

Bladnr. 6

Tilburg, 10 oktober 2019

Interpolis

Maarten van der Aa

Interpolis Bedrijven



- 93ABCD: opslag van antiek en sfeermeubelen;

- 93E: bedrijfsautoservice: klein onderhoud  en kantoor (administratie);

- 93F: opslag kleding voor markthandel;

- 93H: opslag en verzendklaar maken speelgoed  en kantoor (administratie);

Object 101

- 93N: werkplaats houtbewerking en stalling camper/caravan;

- 93P: opslag afbouwsystemen;

- 93S:

- 93T: kantoor autodealer; TE HUUR

- 95D: opslag leidekkers- en camouflagebedrijf;

- 95E: opslag partijgoederen;

Object 102

- 95J: brandpreventiebedrijf/keuring blusmiddelen;

- 95K: garagebedrijf, boven Karin's kralen workshop;

- 95L: autowerkplaats;

- 95M; opslag huisraad en hobbywerkplaats, verdieping: softwarebedrijf (TOEGANG

GEWEIGERD)

Object 104

- 97N: opslag kleding;

- 97S: opslag afwerkbedrijf vloeren en wanden;

002 Clausuleblad terrorismedekking

Deze clausule geldt voor alle verzekeringen op uw polis.

Het clausuleblad terrorismedekking is van toepassing.

Dit clausuleblad vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

003 Brandgevaarlijke werkzaamheden

Verzekerde is verplicht indien hij opdracht aan derden geeft

tot het verrichten van werkzaamheden met gebruikmaking van open

vuur - zoals lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, verfafbranden,

dakbedekken en dergelijke - ten behoeve van installatie, aanbouw,

onderhoud, reparatie, demontage of afbraak van gebouwen, machines etc.

de volgende maatregelen te nemen:

a: genoemde werkzaamheden mogen uitsluitend worden verricht onder

toezicht van verantwoordelijk personeel van verzekerde;

b: brandbare stoffen, behalve die waarmee of waaraan de werkzaamheden

plaatsvinden, moeten verwijderd worden tot op een veilige afstand (bij

lassen of snijden 10 meter), of als dit onmogelijk is, moeten zij

beschermd worden;

c: een medewerker moet aanwezig zijn met brandslang of brandblusser

en met GSM.

Blijkt in geval van schade, dat in de onmiddellijke omgeving van de

plaats waar de brand vermoedelijk is uitgebroken, werkzaamheden als

hierboven omschreven zijn uitgevoerd, dan dient verzekerde aan te

tonen dat genoemde voorzorgsmaatregelen getroffen zijn. Heeft echter
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verzekerde, voor de aanvang van de werkzaamheden, een door

verzekerde en door de uitvoerder(s) van de werkzaamheden ondertekend

formulier "brandgevaarlijke werkzaamheden" - volgens het model

van het Verbond van Verzekeraars preventie of het eigen formulier van

Interpolis- aan de uitvoerder(s) van de werkzaamheden

afgegeven, dan dient de maatschappij te bewijzen dat verzekerde

bovengenoemde voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen.

Indien verzekerde genoemde voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen

geldt een eigen risico van 10% van het door de maatschappij

vastgestelde schadebedrag, met een maximum van € 50.000, - per

gebeurtenis. Indien de eigendommen van verzekerde

op meerdere polissen verzekerd zijn,

dan zal het maximum eigen risico in verhouding tot de schadebedragen

over deze verzekering verdeeld worden. Genoemd eigen risico

is niet van kracht indien verzekerde bewijst dat het niet nakomen

van deze bepaling niet de oorzaak of medeoorzaak kan zijn geweest

van de schade en evenmin dat de schade hierdoor is vergroot.

004 Bestemming 100

Aangetekend wordt dat in het gebouw de volgende soort bedrijven zijn gevestigd:

- 93ABCD: opslag van antiek en sfeermeubelen;

- 93E: bedrijfsautoservice: klein onderhoud  en kantoor (administratie);

- 93F: opslag kleding voor markthandel;

- 93G: opslag archief apotheker/vergaderruimte (verdieping)en werkplaats/hobbyruimte

auto;

- 93H: opslag en verzendklaar maken speelgoed  en kantoor (administratie);

- 93J: handel/reparatie en onderhoud pompen en compressoren;

- 93K: webshop dierbenodigdheden, verdieping: webdesign;

- 93L: opslag schilder/stukadoor;

- 93M: opslag keukenspeciaalzaak.

Bij leegstand is er uitsluitend een brand-/stormdekking, conform polisvoorwaarden, van

toepassing.

005 Preventieafspraken

Met betrekking tot de gedekte gevaren zijn tussen de maatschappij

en de verzekerde preventie-afspraken gemaakt, welke de verzekerde

dient na te komen.

De verzekerde verplicht zich de reeds bestaande als ook de

gerealiseerde voorgeschreven preventiemaatregelen in een behoorlijke

werkzame toestand te houden.

Indien in geval van schade blijkt dat de verzekerde zijn

verplichtingen niet is nagekomen, verliest hij alle recht op

schadevergoeding, tenzij hij aantoont dat daardoor de schade niet is

veroorzaakt of daarmee geen verband houdt.
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006 Verhuur

Het (opnieuw) verhuren van het bedrijf wordt beschouwd als

risicowijziging. De maatschappij dient hiervan derhalve onverwijld

in kennis te worden gesteld waarna eventueel premies en/of

voorwaarden worden herzien.

007 Garantie tegen onderverzekering

Wij doen bij schade geen beroep op onderverzekering. Deze garantie

tegen onderverzekering is gekoppeld aan een waardebepaling. De waarde

kan bij aanvang van de verzekering, maar ook gedurende de looptijd

ervan (opnieuw) worden bepaald. Op basis van die waardebepaling

worden/zijn het verzekerd bedrag en de voorwaarden aangepast. De

garantie geldt voor alle verzekerde dekkingen, behalve

opruimingskosten. De garantie strekt zich zelfs uit boven het

verzekerd bedrag.

Als u wijzigingen aan het gebouw aanbrengt, in de zin van

aan- of verbouw of overige veranderingen, waardoor de waarde van het

gebouw het verzekerd bedrag met meer dan 10% overschrijdt, dan moet

u dit binnen 30 dagen na overschrijding van deze 10% aan ons

doorgeven. Wij passen dan het verzekerd bedrag hierop aan. Als u

deze overschrijding niet tijdig aan ons doorgeeft, kunt u geen beroep

doen op de garantie.

008 Fundering

Funderingen en ondergrondse constructies zijn meeverzekerd en in

de verzekerde som begrepen.

009 Preventiemaatregelen obj. 100 t/m 104

Om te voldoen aan het bij de risico-bepaling behorende preventieniveau, is het noodzakelijk

om voor 1-1-2017 de preventiemaatregelen te hebben uitgevoerd. Uitvoering van deze

maatregelen is gekoppeld aan de elders omschreven "preventie-afsprakenclausule". Dit

betekent dat onderstaande voorzieningen aanwezig moeten zijn op het risico-adres:

Landweerstraat Zuid 93 A t/m M, 93N t/m U, 95A t/m F, 95G t/m U, 97A t/m M en 97N t/m

W  te  Oss.

Alle adressen (obj. 100 t/m 104):

1. Blusmiddelen

Sluit een jaarlijks onderhoudscontract voor de blusmiddelen af op basis van de NEN 2559.

Sluit het contract af bij een bedrijf dat erkend is volgens de Regeling Erkenning Onderhoud

Blusmiddelen (REOB).

2. Bewoning

Het bewonen van de bedrijfsgebouwen (of de kantoorruimten) die hier niet voor zijn

ingericht kan een verhoogd brandrisico betekenen.

Het daarom noodzakelijk bij de gemeente te melden dat er bewoning plaatsvindt en te

vragen welke aanvullende eisen gesteld zijn aan bewoning van het bedrijfsgebouw.
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010 Preventiemaatr.  object 100, 101 en 102

Om te voldoen aan het bij de risico-bepaling behorende preventieniveau, is het noodzakelijk

om voor 1-1-2017 de preventiemaatregelen te hebben uitgevoerd. Uitvoering van deze

maatregelen is gekoppeld aan de elders omschreven "preventie-afsprakenclausule". Dit

betekent dat onderstaande voorzieningen aanwezig moeten zijn op het risico-adres:

Landweerstraat Zuid 93 G, 95A, 95R, 95S en 95M  te  Oss.

Landweerstraat Zuid 93G Oss (obj. 100):

1. Om bij een kleine brand een snelle branduitbreiding te voorkomen is het noodzakelijk de

brandbare vloeistoffen en spuitbussen te verzamelen en opslaan in een stalen kast.

2. Een brandblusser met een inhoud van 6 liter sproeischuim (AFFF) of gelijkwaardig

blusmiddel op een goed zichtbare en bereikbare plaats ophangen en vrijhouden van opslag.

3. De orde en netheid binnen het gebouw (begane grond) verbeteren. Slechte orde en

netheid betekenen een verhoogd brandrisico.

Landweerstraat Zuid 95A Oss (obj. 101):

Blusmiddel

Op de begane grond een brandblusser met een inhoud van 6 liter sproeischuim (AFFF) of

gelijkwaardig blusmiddel ophangen op een goed zichtbare en bereikbare plaats.

Landweerstraat Zuid 93R Oss (obj. 101):

1. Aquastop

Voorzie de apparaten die permanent op de waterdruk zijn aangesloten van een aquastop.

2. Orde en netheid

De orde en netheid binnen het gebouw (begane grond) verbeteren. Slechte orde en netheid

betekenen een verhoogd brandrisico.

Landweerstraat Zuid 95S Oss (obj. 102):

Blusmiddel

Op de begane grond een brandblusser met een inhoud van 6 liter sproeischuim (AFFF) of

gelijkwaardig blusmiddel ophangen op een goed zichtbare en bereikbare plaats.

Landweerstraat Zuid 95M Oss (obj. 102):

Blusmiddelen

Op de begane grond en op de verdieping een brandblusser met een inhoud van 6 liter

sproeischuim (AFFF) of gelijkwaardig blusmiddel ophangen op een goed zichtbare en

bereikbare plaats.

011 Bestemming 101

Aangetekend wordt dat in het gebouw de volgende soort bedrijven zijn gevestigd:

- 93N: werkplaats houtbewerking en stalling camper/caravan;
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- 93P: opslag afbouwsystemen;

- 93R: opslag/werkplaats zaag- en timmerwerken en kantoor (verdieping);

- 93S:

- 93T: kantoor autodealer; TE HUUR

- 93U: opslag en kantoor installatie- en onderhoudsbedrijf; TE HUUR

- 95A: groothandel kleding en (verdieping) showroom/kantoor;

- 95B: kunstgras showroom en kantoor;

- 95C: stalling camper, opslag huisraad en hobbywerkplaats;

- 95D: opslag leidekkers- en camouflagebedrijf;

- 95E: opslag partijgoederen;

- 95F: stalling camper, opslag huisraad en hobbywerkplaats.

Bij leegstand is er uitsluitend een brand-/stormdekking, conform polisvoorwaarden, van

toepassing.

012 Bestemming 102

Aangetekend wordt dat in het gebouw de volgende soort bedrijven zijn gevestigd:

- 95G: betonwerkplaats;

- 95H: opslag en verzendklaar maken vliegvis attributen;

- 95J: brandpreventiebedrijf/keuring blusmiddelen;

- 95K: garagebedrijf, boven Karin's kralen workshop;

- 95L: Klussenbedrijf;

- 95M; opslag huisraad en hobbywerkplaats, verdieping:softwarebedrijf

- 95N: graveerinrichting en keuring elektrisch gereedschap;

- 95P: opslag en showroom van BMX toebehoren en kantoor;

- 95R:

- 95S: stalling auto's en opslag goederen;

- 95T: montage sturingskasten;

- 95U: las-/montagebedrijf.

Bij leegstand is er uitsluitend een brand-/stormdekking, conform polisvoorwaarden, van

toepassing.

013 Preventiemaatregelen obj. 103 en 104

Om te voldoen aan het bij de risico-bepaling behorende preventieniveau, is het noodzakelijk

om voor 1-1-2017 de preventiemaatregelen te hebben uitgevoerd. Uitvoering van deze

maatregelen is gekoppeld aan de elders omschreven "preventie-afsprakenclausule". Dit

betekent dat onderstaande voorzieningen aanwezig moeten zijn op het risico-adres:

Landweerstraat Zuid 97C t/m E, 97T, 97V, 97W, 97P en 97R te  Oss.

Landweerstraat Zuid 97C Oss (obj. 103):

Blusmiddelen

De blusmiddelen op goed zichtbare en bereikbare plaatsen ophangen en vrijhouden van

opslag.
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Landweerstraat Zuid 97D Oss (obj. 103):

Blusmiddelen

De blusmiddelen op goed zichtbare en bereikbare plaatsen ophangen en vrijhouden van

opslag.

Landweerstraat Zuid 97E Oss (obj. 103):

Elektra-open lasdozen

Enkele lasdozen zijn niet voorzien van de vereiste deksels. Breng de bijbehorende deksels

aan op de lasdozen.

Landweerstraat Zuid 97T Oss (obj. 104):

Gasfles vastzetten

Bescherm de gasfles tegen omvallen door deze te borgen met een ketting of beugel op een

laskar of tegen een wand.

Landweerstraat Zuid 97V Oss (obj. 104):

Gevelplaten-stormschaderisico

Laat de gevelbeplating boven de gevelopening en het dak vastzetten ter voorkoming van

letsel en stormschade.

Landweerstraat Zuid 97W Oss (obj. 104):

Blusmiddelen

Op de begane grond een brandblusser met een inhoud van 6 liter sproeischuim (AFFF) of

gelijkwaardig blusmiddel ophangen op een goed zichtbare en bereikbare plaats.

Landweerstraat Zuid 97P Oss (obj. 104):

1. Blusmiddel

Op de begane grond een brandblusser met een inhoud van 6 liter sproeischuim (AFFF) of

gelijkwaardig blusmiddel ophangen op een goed zichtbare en bereikbare plaats.

2. Aquastop

Voorzie het koffieapparaat van een aquastop.

Landweerstraat Zuid 97R Oss (obj. 104):

Blusmiddelen

Op de begane grond en op de verdieping een brandblusser met een inhoud van 6 liter

sproeischuim (AFFF) of gelijkwaardig blusmiddel ophangen op een goed zichtbare en

bereikbare plaats.

014 Bestemming 103

Aangetekend wordt dat in het gebouw de volgende soort bedrijven zijn gevestigd:

- 97A: stalling en onderhoud auto's en opslag gereedschap en onderdelen;

- 97B: opslag steigermateriaal en opslag klein bouwmateriaal;

- 97C: opslag goederen en kantoor;

- 97D: bewindvoerderskantoor;
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- 97E: meldkamer beveiligingsdienst en opslag klussenbedrijf;

- 97F: opslag begrafenisaccessoires (incl. kisten) en stalling van de auto's;

- 97G: opslag Harley Davidson onderdelen en kantoor;

- 97H: opslag partijgoederen;

- 97J: studio technische ontwerpen prototypes en administratiekantoor;

- 97K: opslag catering, telefonie verkoop, technische dienst en administratiekantoor;

- 97L: koeriersdienst;

- 97M: werkplaats en kantoor aannemer.

Bij leegstand is er uitsluitend een brand-/stormdekking, conform polisvoorwaarden, van

toepassing.

015 Woningverbeteringen

De in het object aangebracht individuele veranderingen en/of verbeteringen zijn niet

gewaardeerd en derhalve niet verzekerd.

016 Bestemming 104

Aangetekend wordt dat in het gebouw de volgende soort bedrijven zijn gevestigd:

- 97N: Leegstaand;

- 97P: afbouwbedrijf en kantoor;

- 97R: opslag en showroom stukadoor;

- 97S: opslag afwerkbedrijf vloeren en wanden;

- 97T: lichte metaalbewerking (incl. laswerk);

- 97U: opslag, koel- en vriesopslag t.b.v. restaurant;

- 97V: groothandel en horecabenodigdheden;

- 97W: isolatiewerkzaamheden en kantoor (administratie).

Bij leegstand is er uitsluitend een brand-/stormdekking, conform polisvoorwaarden, van

toepassing.

017 Omschrijving

Het verzekerd object betreft het hekwerk, aanwezig om alle genoemde risicoadressen op

de polis.

018 Uitsluiting schade leden VVE

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van de vereniging voor schade

aan het gebouw of appartement en/of de inventaris of inboedel hierin

aanwezig.

019 Begroting

Er is uitsluitend dekking indien de Vereniging/Stichting een sluitende

begroting heeft, met dien verstande dat een exploitatietekort

tenminste uit de aanwezige reserves kan worden bestreden.
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020 Beleggingen

Uitgesloten zijn aanspraken voortvloeiende uit beleggingen of leningen

in de meest uitgebreide zin des woords.

021 Verzekerd bedrag

In afwijking van hetgeen op de polis vermeld bedraagt het verzekerd

bedrag € 500.000 ,- per aanspraak en per verzekeringsjaar.

Dit verzekerd bedrag geldt als maximum voor alle verzekerden tezamen.

022 Beroepshalve

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die ontstaan is doordat

verzekerde de Vereniging van Eigenaren beroepshalve bestuurt.

023 Herbouwwaarde gebouwen

De premie is gebaseerd op een maximale herbouwwaarde van € 2.500.000,- van de

gebouwen van verzekeringnemer.

024 Clausuleblad BCA/BTA

Op de dekking bt-aansprakelijkheid zijn de paragraven 16 Bestuurders-

en commissarissen / toezichthouders aansprakelijkheid en 17 Namelding

Bestuurders- en commissarissen / toezichthouders aansprakelijkheid van

toepassing.

025 Uitsluiting geschillen (bestuurs)leden

Niet verzekerd zijn geschillen tussen:

- (bestuurs)leden onderling,

- verzekeringnemer en de (bestuurs)leden

- (bestuurs)leden en derden.

026 Uitsluiting ondergrondse tanks

Niet gedekt is schade, die veroorzaakt is door of samenhangt met de

ondergrondse opslag van stoffen in tanks.

027 Verzekerde risicoadressen

Als verzekerde risico-adressen worden aangemerkt:

De volgende huisnummers, alle gelegen aan de Landweerstraat Zuid te Oss:

- nr. 93 A t/m M;

- nr. 93 N t/m 95 F

- nr. 95 G t/m 95 U

- nr. 97 A t/m 97 M

- nr. 97 N t/m 97 W
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