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Oplossingen 

Met een Inventaris- en goederenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw inventaris en 
goederen. Inventaris is alles wat u gebruikt om uw bedrijf of beroep uit te oefenen. En goederen zijn de 
grond- en hulpstoffen die u gebruikt om uw producten te maken. Natuurlijk bent u niet tegen iedere 
schade verzekerd. De schade moet zijn ontstaan door een in de voorwaarden opgenomen gevaar of 
gebeurtenis. 
 
Wat valt onder inventaris? 
Dit is alles wat u gebruikt om uw bedrijf, beroep of activiteiten uit te oefenen. De volgende zaken vallen 
niet onder de verzekering van uw inventaris: 

• Geld, cheques en andere waardepapieren. 
• Onbewerkte edele metalen en ongezette edelgesteenten. 
• Motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, schepen en luchtvaartuigen. En alle onderdelen en 

accessoires hiervan. 
 

Wat valt onder goederen? 
Dit zijn de grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten, goederen in bewerking en emballage 
(verpakkingen). 
 
Wat is er verzekerd? 

• Schade door brand, ontploffing of blikseminslag. 
• Inbraak, diefstal of een poging daartoe. Er is braakschade aan uw gebouw te zien. En spullen die 

bij uw inventaris of goederen horen zijn gestolen. 
• Schade door water, stoom of neerslag. Uw inventaris en goederen in het gebouw kunnen op 

verschillende manieren waterschade oplopen. Bijvoorbeeld als er water stroomt uit een 
waterleiding door een breuk.  

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

• Schade door opzet. Als een schade met opzet is veroorzaakt, is dat niet verzekerd. 
• Schade door overstroming. Schade die ontstaat door bijvoorbeeld het overlopen of bezwijken van 

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