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Bij schade in uw bedrijf kunnen niet alleen uw spullen stuk zijn. Uw bedrijf kan dan ook stil komen te 
liggen. Het kan soms lang duren voor u weer verder kunt na een schade. U kunt daarom een 
bedrijfsschadeverzekering afsluiten. Daarmee is de brutowinst in de periode dat uw bedrijf stilligt 
verzekerd. 
 
Wat is er verzekerd? 
Is er sprake van een gedekte gebeurtenis? En heeft u daardoor schade aan uw gebouw, inventaris en/of 
goederen? En ligt daardoor uw bedrijf stil en ontstaat bedrijfsschade? Dan kunt u voor een bepaalde 
periode de vermindering van de brutowinst vergoed krijgen (onder aftrek van eventuele besparingen).  Het 
gaat om de volgende gevallen: 

• Uw brutowinst is verminderd omdat uw bedrijf stil lag door een gedekte schade. 
• Is er sprake van een gedekte schade op uw bedrijfschadeverzekering? Dan worden ook de  

reconstructiekosten tot € 125.000,- vergoedt. Maar alleen als deze kosten worden gemaakt als 
gevolg van schade aan of verlies van bijvoorbeeld tekeningen en administratieve en financiële 
gegevens die aanwezig zijn op de in de polis genoemde locatie. 

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin de verzekeraar uitbetaalt. Wilt u meer weten? Lees dan de  
verzekeringsvoorwaarden. 
 
Wat is er niet verzekerd? 

• Schade door contractbreuk Als de schade ontstaat doordat u zich niet houdt aan de afspraken uit 
een contract, dan is dat niet verzekerd. Dat geldt ook als u een opdracht te laat of helemaal niet 
uitvoert. 

• Schade door overstroming. Schade die ontstaat door bijvoorbeeld het overlopen of bezwijken van 
een dijk is niet verzekerd. 

• Schade die geen verband houdt met de gebeurtenis Zou uw brutowinst ook lager zijn als het 
gebouw, de inventaris of de goederen niet beschadigd waren? Dan wordt dat deel niet vergoedt. 

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin de verzekeraar niet uitbetaalt. Wilt u meer weten? Lees dan de  
verzekeringsvoorwaarden. 
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