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Bijzondere voorwaarden: Koelschade ZW-IG-K-01
Staat er koelschade op uw polisblad? Dan wordt uw verzekering uitgebreid met een dekking voor koelschade. 
Hieronder leest u enkele regels. Deze zijn een wijziging of aanvulling op de regels van uw Inventaris- en 
goederenverzekering. 

a. Wat bedoelen wij met…?

Koelschade: dit is verlies, waardevermindering en/of bederf door het uitvallen van de koel- of 
vriesinstallatie.

b. Wat is verzekerd?

Goederen die bewaard worden in een koel- of vriesinstallatie.

c. Welke risico’s zijn verzekerd? 

Verzekerd is beschadiging of verlies door:
-   het plotseling en onverwacht uitvallen van de koel- of vriesinstallatie. Hiertoe behoren ook de reservoirs, 

leidingen en andere onderdelen;
-  het wegvallen van de elektriciteitslevering door oorzaken zoals verzekerd in de Inventaris- en 

goederenverzekering. Hierbij moet er schade zijn aan de kabels, elektriciteitscentrale, schakelstations  
of transformatorhuizen.

d. Waar bent u verzekerd?

In het gebouw dat op het polisblad staat.
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e. Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is schade:
- door het niet of niet goed functioneren van afleesapparatuur;
- veroorzaakt omdat u nalatig of slordig bent. Zoals een tekort aan brandstof of onvoldoende onderhoud;
- door het ontbreken van een onderhoudscontract met een 24-uurs storingsdienst;

Verzekerd u meer dan € 5.000,-? Dan is niet verzekerd schade:
-  door het ontbreken van een temperatuuralarm met doormelding naar een Particuliere Alarmcentrale 

(PAC);

Let op: lees ook ‘Wat is nooit verzekerd?’. Dit vindt u in de Algemene voorwaarden Zakelijk. Ook gelden de 
regels van de Bijzondere voorwaarden. Lees hierin bijvoorbeeld ‘Wat is niet verzekerd?’. 

f. Welke bijzonderheden zijn er?

De schade-uitkering wordt vastgesteld op basis van de marktwaarde. Zie hiervoor de regels ‘Hoe stellen wij 
de schade vast?’. 

g. Welk maximum bedrag is verzekerd?

 Het verzekerde bedrag staat op het polisblad.

h. Wat is het eigen risico?

Het eigen risico staat op het polisblad.
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