Horecaverzekeringen clausules
Onderhoudscontracten
Deze indicatiepremie is afgegeven onder de voorwaarden dat:
- er onderhoudscontracten zijn afgesloten voor de (indien van toepassing):
. blusmiddelen
. koel- en vriescellen
. frituurinstallatie
. afzuiginstallatie
- de elektrische installatie in de afgelopen 5 jaar door een erkend installateur is gecontroleerd
en goedgekeurd; - het pand minimaal is beveiligd conform de norm B1 van het CCV en in
geval van aanwezigheid van meer dan € 10.000,00 aan attractieve goederen tevens is
beveiligd conform de norm E1 van het CCV;
- er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van metalen, zelfsluitende en zelfdovende afvalbakken
met metalen deksels;
- In iedere bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte moet ten minste 1
brandblusapparaat aanwezig zijn alsmede altijd in werkvaardige toestand verkeren en altijd
goed zichtbaar en goed bereikbaar zijn.
Inbraakpreventie
Om schaden, veroorzaakt door diefstal / inbraak, mee te kunnen verzekeren is het
noodzakelijk dat het risico is voorzien van inbraakpreventieve maatregelen, welke voldoen
aan de gestelde preventie-eisen volgens het CCV. De bouwkundige en elektronische
beveiligingsmaatregelen dienen aangebracht en/of gecertificeerd te worden door een BORGerkend beveiligingsbedrijf en moeten worden aangetoond door middel van een (BORG-)
beveiligingscertificaat. Wij nemen de bepaling over inbraakpreventie op in de polis.
Brand
Uitgangspunt bij acceptatie en premiestelling is dat aan de onderstaande voorwaarden is
voldaan:
1. De gevels zijn van steen of beton.
2. De dakbedekking is van pannen, mastiek of beton.
3. De brandpreventie voldoet aan de normen.
4. Als een gecertificeerde brandmeldinstallatie of sprinklerinstallatie aanwezig is raden wij u
aan hier melding van te maken: dit leidt in het algemeen tot korting op de premie.
5. De afval- en emballagebehandeling voldoet aan de regels; onder andere vindt geen losse
opslag plaats tegen gevels of onder daken.
6. De inbraakpreventie voldoet aan de in de offerte gestelde CCV-klasse.
7. Brandgevaarlijke werkzaamheden als lassen en lakspuiten behoren uitgevoerd te worden
volgens de hiervoor geldende normen.
Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een
transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De
definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij met het afgeven van verzekeringspolis of
via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer.
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